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Såiiffcii.

Ilar du betraktat diktens kinder

Med gyllne frukt i löfvens skygd?

Och silfverbäckar gå derunder

Och leka i den gröna bygd.

Hur skönt de glada landskap skiftii

I morgonrodnans purpurfärg!

Hur hoppets gröna fanor vifta

Uppå de solbeglänsta berg I

Hvi klagar skalden då? Hans llanima

År hon ej gode Gudars lan?

Hvi sörjer han, den otacksamma,

Det Eden, han ej drefs ifrån?

Har han ej q var ännu dess dalar

Med grönklädd vår, med gyllne höst?

Och sjunga ej dess näktergalar

AUtjemt ui- djupet af hans bröst?

Med liimmelsk fröjd den gudasändo

Omfamnar lifvet som en brud.



livar inre syn, lians hjerta tände,

Han präglar ut i bild och ljud.

Den \erld, som i hans barm lag fVingen

Se, fram i dagen har hon gått.

En evig längtan är ej Sången,

Han är en evisf se^er blott.

(iif akti Den höga Genius svingar

Med klang utöfver haf och jord,

Med morgonrodnatlen till vingar,

Med manteln af en Majsk}^ gjord.

Så glad som faglens morgon([vitter.

Så stark, som åskan, då hon slår,

Och evighetens cirkel sitter,

Bland rosor gömd, omkring hans hår,

Han vet ej af den mörkj

Om trånad utan mod och hopp.

Han känner ej den veka klagan,

Ej missljud, som ej lösas opp.

Hans saknad är en flod, som brusar

Melodiskt mot det sökta haf;

Hans suck är vindens lek, som susar

Emellan blomstren på en graf



lians leiiipel står i ljus och lågor

En källa sorlar vid tless mur:

Från tidens bollen gå dess vågor

Och skalden dricker kraft derur.

Mot h varje 4 val, hans hjerta sårar,

Dess helsodryck en läkdoin fått.

Den källan är ej jordens tårar,

ISej, hon är hindens spegel blott.

Välan, ur källan vill jag dricka

i\led moil , om jag är drycken värd.

Med friska ögon vill jag blicka

Omkring mig i den sjuka verld.

Den gylhie lyran skall ej klinga

Om qval, dem sjelf jag diktat har,

Ty skaldens sorger äro inga.

Och sångens himmel evigt klar.

Så länge öfver tappra fäder

Det sljernerika grafhvalf hängs.

Så länge friska nordan väder

/in sjunga Sveas barn lill sängs: —
Så länge Nordens bröst hesare

Sin undersköna stiimmas gång,

Och berg och dalar återsvare

Den manliga, den Svenska sång I



{!»åiis; till ^leii*

liig jag sjunger en sång,

Du högtstrålande sol!

Kring din konungastol,

Djupt i Llånande natt,

Har du verldarna satt

Som vasaller. Du ser

Pä de bedjande ner 5
—

Men i ljus är din gång.

Se, naturen är död.

Natten, vålnaders vän,

På dess bleknade pragt

Har sitt bårtäcke lagt.

Mången nattlampa ser

Uti sorghuset ner.

Men du stiger igen

Utur östern i glöd.

Som en ros ur sin knopp

Växer skapelsen opp.

Den får lif, den får färg.

Men du nedblickar glad



På de gnistrande blad,

På de flammande berg.

Lifvets rinnande flod,

Som var frusen och stod,

]\ii framsorlar han mild

Med din vaggande bild.

Tills du nedblickar sval

Mot den vestliga sal,

Der for anande bopp,

Der för uttröttad dygd

Till de saligas bygd

Springa portarna opp.

O du binimelens son,

Hvadan kommer du fraii:*

Var du med, var du med,

Då den Evige satt

Och i ljusnande natt

Sådde flammande .såd;*

Eller stod du kanske

Vid hans osedda thron

(Öfver verIden står hon)

Att som engel tillbe:

Tills du stolt
(!J

fördrog

Hvad från ihroiwn befalls,



10

Och lian vicdgad dig tog

Öfver strålande hals,

Och dig hof nicd förakt

Som en boll i det Llå,

Alt förkunna ändå

Hans förnekade makt ?

Derför ilar du än

Så orolig, så snarj

Ingen tröstande vän

Bjuder vandraren qvar.

Derför ännu ibland

Drar du skyarnas dok

Öfver kindernas brand.

Ty du sörjer den dag,

Då dig hämnaren vrok

Ur sitt heliga hig,

Och du f()ll från hans knän

Uli öcknarna hän

Säg mig, blir du ej trött

På din ensliga gång i'

Blir ej vägen dig lång,

Som så ofta du nött:'

I mångtusende år

FJar du kommit igenj
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Ocli clofk graiia ej iiii

Diiui giillgiila liai"?

Som (Ml hjcltL' går du

Vn dill gliinsaiide stig,

Dina härar ännu

Hvälfva tryggt* kring dig.

Men det kommer en stund,

Da din gyllene rund

Springer sönder: dess knall

Manar verlden till fall.

Och som ramlande lius

Störta skapelsens hörn

Efter dig uti grus:

Oeli den flygande Tid

,

Lik en vingsk juten inn,

Faller död derbredxid.

Far en engel då fram

Der du fordomdags sam

Som en gyllene svan

(jenom hlå ocean,

Se, då blickar han slum

Kring de ödsliga rum;

Men dig finner han ej,

Ty din pröfning har slut,

Och forsouad alltnog

Dig (len l^\ige log
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Som ctl harii ])a sin arm

Och nu h vilar du ut

Invid faderlio barm. —

Väl, så rulla ditt klot

Uti ljus och gå glad t

Dia förklaring emot I

Efter långvarig natt

Skall jag se dig en gång

I ett skönare blåj

Jag skall helsa dig då

Med en skönare sång.
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^tjerii^åii^eii.

J^tjernonia blinka

Ner pä min ödsliga stig,

Stjeniorna vinka

Tröttade vandrarn till sij

O den som hade

Vingar som fåglarna ha

Broder, hur glade

Skulle dit uppåt vi dra

Ser du, på randen

Utaf" den gyllene ön

,

Lyran i handen,

Står der en engel så skön.

Vänligt han nickar

Ner till den skuggiga jord.

Ser du hans blickar*

Hör du den hviskandcs ord?
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Plötsligen (jiidcii

(jriptT i slräiigariias giill.

Lyssna till ljutlen I

Verideu af såniren ;ii full.

Stronunen och sliomnien.

Toneri jag kännei- er v;il.

OlYa i (liMinnnen

Hörde jag ei" i min själ.

Säkert bland vänner

Såg jag ock engeln en dag.

Säkert jag känner

Sångarens anl(>tesdrag.

Ännu med smärta

(Smärtan bland skuggorna bor)

Djnpl i mitt hjerta

Su(;kar lians (ängslade broi".

O huru lången

Längtar i sljernornas sken I

O huru sången

Går genom merg, genom ben!
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Starkare Ijiidar

Sångi'11 tVAu sticrnoriia iici"

A andraudt; (iiidar.

Tagen mig liastigl lill er I



K i

Elfleii.

Jlörkt låg djupet uti tlöd förstening,

Outgrundligt, som Allfaders mening,

Formlöst, utan ande, utan kropp.

Ingen själ tog upp uti sin spegel

Tingens bilder. Skapelsens insegel

Var ej brutet opp.

Evigheten, lik en orm i ringar,

Låg och rufvade med svarta vingar

Uppå verldar, icke ännu till.

Rymdens tält låg ouppspändt. För lid

Var ej ännu någon stund förliden,

Och dess ur stod still.

Se, det blixtrar! Se hur natten randa?

Lifvet vaknar, känner sig, och andas

I den graf, der fordom diWlen frös.

Tingen skilja sig med skild förmåga.

Himlen lyfte sig till hvalf I låga

en

Slet sig solen lös.

Öster
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Öster rycker sig med vald från vester

Gent mot Norr sin boning Söder faster,

Himieiis rosor spricka ur siii knopp.

Dagen vexlar öfver land och välten,

Månan, rodnande och blyg, i natten

Slår sitt öga opp.

Plantan skjuter ur den värmda mullen

Skogens kronor susa öfver kullen.

Blomman stadnar vid dess fötter qvar.

Djuren leka. Ensam, utan like,

Framstår menskan, och till dubl^elt rike

Jord och himmel tar.

Puls i ådrorna utaf naturen,

Växt i plantorna, och lif i djiuen,

Gudalåga, hvem har tändt dig an?

Jo, Allfader, ännu känd af ingen,

Ville en gång spegla sig i tingen.

Och hans spegel brann.

Ingen harpa stämmes till din ära.

Tiden ler åt Zendas höga lära,

Vestas altar flammar icke mer.

2
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Men ett väldigt tempel iiii dig hy.sei%

Och ditt öfvergifiia altar lyser

ItVän solen ner.

Öfver allt är du, lik himlaanden,

Utan föda lefver du i granden,

Verldar äter du, och hungrar än.

Fåfängt forskarn vill ditt väsen fråga

Han förklarar ej din gudalaga,

Men han värms af den.

Säg oss, säg oss, är du ej densamma

Känd som snillets eller solens flamma,

Uti skaldens dikt, i vårens prakt?

När volkanen eller hjelten r3'ter.

Är det icke samma eld, som bryter

Ut med samma makt?

Blickar månen på den öde borgen

Ner i natten, O så blickar sorgen

Ner på grafven af en ungdomsvän.

Bådas qvällen utaf Frejas stjerna,

O så blickar mången Nordens tärna

I sin brudstol än.
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Himlalagal iiiir dcii tröLtc ajuleii

En gång flyger till de blåa landen

,

Der han kanske bott för längese'n;

I leiljergera du den vilsna gästen

,

Och gör honom, som du gör asbesten,

Mera skiin och ren

!



20

[1812)

iSe, öfver dal och klyfta

Den unga majsol ler.

Sin ishjelm bergen lyfta

Från ärrig panna ner.

Men ännu sofver jorden,

Och böljan fängslad står.

Ack! våren här i Norden

Har drifvor i sitt hår.

Likmycket! Snart han träder-

Ur vaggan fidlväxt opp,

Med sina vestanväder,

Med sina blommors knopp.

Snart står han högt på fjällen

Med Nordens vakna sol.

Der morgonen och qvällen

Satt möte se'n i fjol.

Men ack, livad rop jag hörer!

Se, krigets båge späns,
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Och åter duiidrarn körer

Sin vagn omkring vår gräns.

Med våren flyga morden

Som lösta falkar ut,

Och Södern famnar Norden

I envie^e till shit.

Med norrstjernan i pannan

Den ädla Svea står,

Och frågar om hvarannan

Sitt mod och sina sår.

För stolt att frukta skaran,

För vis att reta den.

Hon vinkar tryggt åt faran:

Välkommen, gamla vän I

Och redan fyllas fälten

Af hennes kämpars tropp,

Och redan rifva Belten

Med dån sin brygga opp.

Ur högen fädren kalla

Med dof forntida-röst,

Och fiäUen hålla alla

Sin sköld för PS ordens brösl.
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Från Lidskjalt" Oden vakar.

vSiii tlirou han upprätlhöll,

Fast Loke jorden skakar,

Fast ock hans Balder föll.

Bredvid hans sida flammar

Den starke AsaThor,

Och lylter vred sin hammar,

1 h vilken döden bor.

Vid Urdas hvila vatten

Står tyst den höga Skuld.

En runa, mörk som natten,

Hon skär i sköldens guld.

Gudinna! Folkens öden

Du skrifver. På vår lott

Skrif farorna, skrif döden

,

Men skrif ej träldom hlotti

01 förr än bojans nesa

Skall trycka denna jord,

Förr'n tyranniet skall resa

Sin thron i väldig iSord, —
Förr drabbe Thor med iiamman

Sitt folk, som skall förgås,

Och fjällen störte samman.

Ett kummel öfver oss I
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hhl slatVeii fe^siiiL klandra

Den vilda tidens gång.

På bergen vill jag vandra

Och dikta segrens sång,

Tills åter utiir striden

Hon vänder till vårt land,

Med friheten och friden

Som bvt^n vid sin hand.

Drick merg i benen , broder,

Drick mod uti din själ!

En skål för lijeltars moder I

En skål för Sveas väl!

Om Rota vill dig skicka

Till fädren, lycklig du!

I Valhall får du dricka

Densamma skål ännu.



24

Floileii.

t id flodens källa sitter jag och stilla

Betraktar himlabarnet, nyfödt der.

I fjällens vagga hvilar än den lilla,

Och diar molnet, som dess moder är.

Men se, i skogen växer giidasonen.

Och drömmer redan om bedrifters larm.

lian gungar solen och han gungar månen

Med evig längtan i sin unga barm.

Men icke trifs han under furens grenar.

Ej mellan bergens tränga väggar mer.

Hur yr han jagar efter dalens stenar!

Il ur vild han hoppar ifrån klippan ner!

Kom med! kom med! — Så till hvar bäck han

talar, —
Här bränner solen, dricker sanden er!

J bröder, kommen ! Genom fält och dalar

Jag för er alla till vårt ursprung ner.
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Och regnets söner liöra det och följa

Med sorl den unge äfventyrarn åt.

Likt kungars hjertan sväller högt hans hölja,

Och skog och klippa störta i hans stråt.

Nu ner på slätten stiger segerhjelten

Med mörkhlå hären, hyllad af en hvar.

Hans ande lifvar de förbrända fälten,

Han döper länder med sitt namn — och far.

Och skaldens sånger till hans ära ljuda,

Och skepp och männer dra med honom hän.

Till gäst de rika städer honom bjuda,

Och blomsterängar fatta om hans knän.

Men ej de hålla honom qvar. Han hastar

De gyllne torn, de rika fält förbi.

Och hastar oupphörligt, tills han kastar

Sig i sin faders famn och dör deri.



Träden.

"ocloiias ekar talade foiclomdags

,

Ur helga skuggor staiiimades ödets dom.

Äiiiiu i dag för den Vises öra

11 viskar en stämma i edra toppar,

J stilla väsen , slutna inom er sjelf

,

J, jordens döttrar, h vilka med barndomslnst

Dien er moders barm och lyften

Lummiga hjessor mot himlens stjernor.

I edra skuggor Lygger sitt lätta bo,

På edra grenar hvilar sig skogens skald,

H vilken bekymmerslös, lätt bevingad,

Reser med sång mellan skyn och jorden.

J skogens vildai-, kungliga ekars slägt,

J Nordens tallar, hedens och klippans barn

,

Och du förtrogna björk, som hänger

Ner öfver dalen de gröna lockar I



Hur ofla låg ej min sorgfria buriidoiu lörr

I edra skuggor! O huru ofla såg

Jag till (le eviga stjernor genom

Dallrande takel af edra kronor!

Hör, hur det vandrar! Gången är andars gång.

Hör, hur det talar! Rösten är andars röst,-

Blyga Dryaders, som genom barken

H viska ännu om Naturens skönhet

5

Naturens lif! Ty den eviga är ej död.

Hon lefver ännu och rörs i hvar fdjertråd,

Och drifver safven i trädens blonikärl,

Det hvita blodet inunder barken.

Se, hur de kläda i blommor sin hjessas prakt,

När våren kommer, skapelsens kröningsdag.

Gyllene kronor en Gud då sätter

Öfver de grönskande trädens tinning.

Fall ned och tillbed, icke ett skapadt ting,

Men håg, som lefver! Lifvet iir verldens kung.

Dess härold, Solen, skrifvcr från höga himlen

Sitt kärleks({vädc med guhlbokstäfvcr.
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O låt mig liycka hvart väsen till kärligt bröst!

Se h varje träd, som blommar, en tunga har,

Talar om Skönhet och Lif och Kärlek;

De stummas tiuiga är aftonvinden.
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Fågelleken.

Ladda ditt rör,

Gröiiklädde jagar!

Bergets vägar

Sm^^g utför

JNer till mossen!

Än är det tid 5 de nattliga blossen

Blicka på jorden , som kärleksvarm

Slumrar vid vårens barm.

Akta dig, akta!

Fågeln är som glädjen skygg,

Kärlek är vaksam, är aldrig tryj

Smyg dig sakta.

Tyst, på tå,

Rättnu börjar fågeln slå.

Ser du, natten

Bleknar, flyr.

Morgon gryr:

Land och vatten
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Ljusna opp,

Dagen är röd på bergens to|)j);

Men inunder

Än är det mörkt i dal och lunder

Ser du holmen, krönt med fur.

Skymtar ur

Ljusnad dimma:

Ser du hur dess kronor simma

I eu halfdag ännu bh^k? —
Der är det fågellek.

Lyss hur de (imma slagen

llelsa dagen,

Helsa den sköna, som allt.re'n

Vaknat pa gren.

Hur de längtansfulla ljuden

Söka bruden,

Fria till den blyga, som

Låtsar hon ej vet derom.

Hör liur de klaga

Och f()rtälja h jertäts gamla saga

Om odödliga ])egär.

Om en tro, som evig är.

Allt hvad (immast längtan säger.

Allt hvad gladast hoppet äger.
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Suckar och jiibclskrl,

Blandas deri

Om h varandra,

Skogens skald må ingen klandia.

Eviga natnr,

Hur du talar derutnr!

Heliga tlamma,

Vexlande ständigt och dock den samma I

LifVets skaparord

,

Tingens hjerta,

Högsta fröjd och högsta smiirta

Uti himmel och på jord,

Kärlek, kärlek I sjung du fritt och svärma

Ingen konst kan dina toner härma. —

Men vildare blir på en gång

Fåoelsång-

Hvirflar, knotar,

—

Hör hur han hotar

Hatad ri^al,

Han skall bort , han skall bort öfver berg och dal.

Hvem kan de vrede lugna?

Krigssång, strid,

Samma strid, samma pris, som \ id

Tröja, det mångbesjungna.
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Striden vore värd sitt blad

Uti skogens Iliad.

Härarna dra sig till sida,

Menelaus skall strida

Med Paris nu,

Priset är den sköna fru.

Helena sitter — ej pa muren,*

Sitter i furen.

Ser kämparna an.

Hur det går får hon en man.

Blodig är bardaleken

Mellan Trojanen och Greken.

BrÖstgänges spännas de två,

Vingarna slå,

Och den röda

Ringen sväller kring ögon, som glöda.

Kroknäbb och klo

Ge ej rast, ej ro,

Fjädren flyga, blodet droppar

Ner på gräsets toppar:

Tills uttröttad af sitt äfventyr

Paris i\yi\

Ack, men snart en Pandarus spänner

Bågens försåt,

Svftar

Iliad. III.
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Syftar fil

Segrarn, som vis i)laii(l ^cliiiiskc

Segersång

Klingar nn , den bliv ej ItUig;

Talar om bragders ära

För deii sköna, för den kära.

Än är det vrede i sångarns röst,

Dock, i förälskadt bröst

Trifs ej stränge

Vreden länge.

Hör hnr tonen bytes om

Småiiingoni,

Sjunker ueder,

Vek nar, beder,

Och i längtans suckar inom kort

Smälter bort.

Skynda dig, jagar! När fågeln spelar,

Synen felar,

Hörseln felar: spring, gif akt

Uppå sångens makt!

Men när de hvirflande ljuden stanna,

Luta dig ner som dödens panna,

Mossen är djup, livad gör del?

Vattnet dig går blott till knät.
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Vili du segern vinna,

Skotthåll, skotthåll skall du hinna.

Fyr!

Sången tystnar, skaran flyr.

Lodet sitter midt i sångarns hjerta,

Men han föll förutan smärta,

Bäst han sjöng och bäst han brann:

Lycklig han!
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Flyttrallarna.

ISå hett skiner solen på JNilvågen ner,

Och palmerna ge ingen skugga mer.

Då griper oss längtan till fädernejorden,

Och tåget församlas. Mot Norden I mot Nordei

Och djupt under föltren vi se som en graf

Den grönskande jorden, det blånande haf,

Der oron och stormen hvar dag sig förnyar,

Men vi fara fria med himmelens skj^ar.

Och högt mellan fjällen der ligger en ängj

Der nedslår vår skara, der redes vår säng.

Der lägga vi ägg under kyliga polen,

Der kläcka vi ut dem vid midnattssolen.

Ej jägaren hinner vår fredliga dal.

Der hålla gullvingade Elfvor sin bal.

Grönmantlade skogsfrun spalserar i q vallen

Och dvergarne hamra sitt gul I in i fjällen.
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Men äter på bergen står Vindsvales son

Och skakar de snöiga vingar med dån,

Och hararna hvitna, och rönndrnfvan glöder,

Och tåget församlas. Mot Söder! mot Söder!

Till grönskande ängar, till ljummande våg.

Till skuggande palmer står åter vår håg.

Der hvila vi ut från den luftiga färden,

Der längta vi åter till nordliga verlden.



Vintern.

Ii US Ligt öfver slätten spänner

Vintern sina livita tiilt,

Och den iiäpne ;Mjon känner

Knappast sina egna fält.

Dagens ljus och nattens lågor

Gnistra emot snön med lust;

Sundets vågor

Sofva kring den frusna kust.

Genom sla'ii imi l)rokig sträcka

Far med Ljellerklang förbi,

Och jag räknar glad livar snäcka

Med en pelsklädd Venus i.

Drifvan knarrar, nordan\iiulen

På de sköna i sitt lopp

Nyper kinden

;

Se livad rosor rinna opp!

Jag \ill med. jai; \ill se om er,

Drifvor, här pä sytllig jord I
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Jag vill dricka luft, som kommer

Flygande ifrån min Nord.

Glada barndomsminnen stiga

Rundtomkring ur fjerran blå

,

Yinterliga

,

Friska, pelsbeklädda små.

O välkomne! Är det icke

Här som det der hemma var?

Jorden snöklädd hvart vi blicke,

Lifvet muntert, himlen klar?

Skön är dagen som vid fjällen.

Då jag lekte vid er hand,

Månskensqvällen

Hög som i Jernhärarland.

Derför kommen hit och sätten

Er hos mig vid brasans sken,

Kära landsmän, och berätten

Åter hvad jag vet alltre'n.

Se, på rutan, som är frusen,

Vänners namnsdrag ritar jag:'

Himlaljusen

Skina i de kära drag.
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Och de gamla sagoskrifter

Läser jag vid spiselns glöd.

Hvilka väldiga bedrifter,

Hvilket mod i lif och död!

Lyssna! Genom stjerneklara,

Genom stilla nattens fred,

Underbara

,

Djupa röster stiga ned.

H vadan? Vill du det förnimma

Se i himlen opp och lär:

Som på Samsö fordomtimma,

Brinna fädrens högar der.

Och i vester och i öster

Öppnas de för diktens son
5

Anderöster

Hör han klinga derifrån.

Gif mig lyran. Ack I f<)rgätea

Länge på min vägg hon häng.

Många äro dagens läten,

Låt oss höra nattens klang.

Låt oss sjunga Valhalls throner,

Fosterland och hjeltars lag.

Friska toner I

Klingande Nordmanna-slag I
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Halkan*

terldens gång utför mitt föustei

Jag cii stund betrakta skall.

Akten er, J dagens mönster!

Som ett glas står gatans svall.

Det är farligt,

Skynden varligt!

Verlden bringar er på fall.

Se, der går en stjernprydd herrt

Aj, Hans Nåd, ban föll omkull.

Hela bimlens bär, dess värre,

Rullar i den låga mull.

Kryp oeb bocka,

Plocka, plocka

Himlakartan åter full!

Unga sköna! foten slinter,

Akta! ack, re'n är det skedt,

O b vad rosor i vår vinter,

O bvad liljor bimlen gett!

Stackars tärna.

Rodna gerna!

Res dig, jag bar iulet sett.
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Med ctl Peru ii])pa fracken

Och en kaiitschu i sin hand,

Kommer hjelten, men i backen

Tumlar han för kung och land.

Värjan brister, —
livad du mister

För ett värn, mitt fosterland I

Ers Högvördighet, predika

Ej om Adams fall så torrt!

Se, der ligger Doktorn lika

Som de andra innan kort.

Doktorshatten

Far för katten,

Grip den, lärdomen blås bort.

Hvilken diger fru på moden I

Det blef jordskalf, om lion föll.

Ve, der ligger slagtarbodon

,

Gud ske lof, att gatan höll.

Mutter fryser.

Hu ! jag ryser,

Stackars gumma, hur du folll
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Eli af dagens vittra hjeltar

Kommer der, så smal och lätt,

Ett Geuiel men se, han vältar,

Sjelfva snillet går ej rätt.

Men i fallet

Höres skallet

Af en splitterny Sonnet.

Se, två Recensenter mötas,

Vidtberömda för talang.

Deras pannor sammanstötas,

Hör ni bara, hur det klang!

Nya, gamla

Skolan ramla'

5

Amen, Amen, jorden sang.

Dock — jag vill ej stå här länger

Mina bröder till förfång.

Ut ibland dem jag mig tränger,

Ännu är dock darren lång;

Men till natten

Slår jag vatten

Öfver gatan än en gång.
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Ättehögen.

Till L

Jjik en urna i en blomslerpark

,

Ättehögen står uppå din niark,

Hälften bortskymd mellan rågen:

Öfver slätten ser han, öfver vågen.

Se, i vårens grönska är han klädd.

Lifvet blomstrar upp ur dödens bädd.

Djupt i kämpens aska lindeu

Slår sin rot, och susar uti vinden.

Ofta från dess höjd jag skådar glad

Sommarns prakt och Saxos gamla stad

Sjelf en ättehög från fordna dagar

:

Tanken forskar der och minnet klagar.

Se dig kring! Till liorisontens slut

Bredes landets blomslerkarla ut;

Och som andar mellan träden,

Skymta hvila tempel fram ur säden.
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Och i vester hvälfs det mörkblå haf,

H vilka under gömmer ej dess graf!

Den som visste hvart dess bölja leder!

Den som \ore hvarest sol går neder!

Bygg en helgedom för sången op}),

Lätt och luftig, uppå högens topp;

Ty från ättehögen svingar

Sången helst sig opp på starka vingar.

Sången, konsten är blott blomstrens doft,

För minuten födt på grafvars stoft.

All vår glädje här i mullen

Är ett lusthus bygdt på ättekullen.
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Polnrresaiii

1 lött att gissa och att fråga,

Forskarn vill till polen tåga.

Icke vill den djerfve stanna

FöiVn han står på jordens panna

Och ur varelsernas graf

Mäter jord och himmel af.

Nu på Nordens haf han gungar

Sjökon solar sina ungar

På ett isberg. Hvita björnen

Brummar der, der fiskar örnen.

Tunga hvalen, lik en ö,

Välter i den vicda sjii.

Men det nedslår ej hans tankar-

Högst i norr han kastar ankar

Vid en landfast is. "J bröder,

Här, så länge nordsol ghuler,

Vanten mig. Till polen än

Har jag hundra mil igen."
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Med kompassen uti hände ii

Far han frän den frusna stranden,

Mjell är tusenårig drifva,

Blank är isens silfverskifva.

Solen i en evig ring

Dansar himmelen omkring.

Hvilken slätt! En grafhäll, ski

Af albaster för naturen!

Här har intet väsen andats

Alltse'n skapardagen randats.

Lif ej rör sig, växt ej gror

5

Tystnan här hos döden bor.

Dock han viker ej tillbaka.

Trött att vandra och att vaka,

Hugger han i isens hällar

Sig en säng, och, svept i fällar,

Slumrar som ett vilddjur der,

Målet med hvar stund mer när.

Ändtligen till polen når han.

Segrande på toppen står han

Utaf axeln. Hur det brusar
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CJtur djupet! Huru susar

Klotets tunga massa, svängd,

Gnisslande, kring axelns längd!

Nu förfärad och ftjrlägen

Ser han efter återvägen.

Ve! livad trollmakt honom fäster!

Hvar är öster nu och vester?

Hvar är söder? Hvar är norr?

Ingen utväg! intet sporr!

Och en röst ur djupet ryter:

"Dåre, som med vishet skryter!

Punkten, hvärkring verldar vandra,

Har ej väderstreck som andra.

Döden blott dess nycklar har.

Har du nått den, så blif qvarl"

Med hvar stund blir skuggan längre.

Med hvar stund blir cirkeln trängre,

Som kring fästet solen målar,

Tills hon gömmer sina strålar.

Men den stolte vises Jag

Fryser der till dommedag.
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Roiiiresaii.

ISäg, h varthän med vaii(lriiigs.staiVeii

Kanske till den helga grafveii

Fromma löften jaga dig?

Främling, middagssolen Hammar,

Hunden flämtar, vägen dammar,

Dröj hos mig!

B.

Ja, väl till en graf jag ilar,

Till den graf, der verlden hvilar,

Ja, till Rom ur kulen Nord.

Jag vill söka forntids lampa

Bland ruiner, jag vill trampa

Klassisk jord.

Lång är, vägen: böljor svalla,

Alper stiga , dalar falla

Mellan konstens land oeh dig.

Vänd till dina berg tillbaka.

Bygg en hydda, kyss en maka,

Njut och tig!
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B.

Klokt är rådet, uilmi mig dritVer

Audeii häll: ibland oliver

Vill jag gå, der Maro gått,

Der den gida Tibern lögar

Elyseer, der det snögar

Blommor blott.

Vandra under fadrens granar,

Läs livad deras sten förmanar,

Lyss till strömkarins djupa rop;

Eller sätt dig högt på fjällen,

Der som morgonen och qvällen

Flyttat hop!

B.

Hög och allvarsam är Norden,

Skaparns hjeltedikt på jorden,

Den studerar jag till slut.

Men nu vill jag se det Sköna

Leende i dalar gröna

Söderut.
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Berg och dalar allestädes

Finner du, och konstnärn g

Af det Sköna öfverallt.

Utifrån kan allt ej komma,

I hans inre måste blomma

Dess gestalt.

B.

Ja, men på den vigda jorden

Bättre han förnimmer orden

Af den mystiska Natur.

Hjertat tror sig nyfödt vara.

Och fördolda eko svara

Derutnr.

Ack, hvad vill du? Rom är öde

Flaccus och Mascenas döde,

Deras stoft ej lifvar du.

Träsken dina stöder söla

,

Och der TuUius talte, böla

Hjordar im.
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B.

Konsten nog sin ättliög \ aktar.

Och (len eviga föraktar

Tidens våld, barbarers rån.

Anden lefver bland reliker.

Och det höga minnet viker

Ej derfrån.

.4.

JNär du kommer hem, är mången

Dörr dig stängd, är hädangången

Mången vän, som var ditt stöd.

Du är främling i hvart gille,

Och, med all din konst, ditt snille

Får ej bröd.

Som dn älskar fosterJngden

För sin egen skull, som dvgden

Sökes af en ädel själ,

Söks det sköna, himlarena,

För sin egen skull allena;

Nu farväl!
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Ocli så drar lian hän ocli hinner

Rom på svullna fötter, vinner

Konstens pris, som anden bjöd.

Till sitt land han återvände:

Främlingen, som ingen kände,

Fann ei bröd.
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De tre liröcleriia.

I eii dal, der Ijällen skydda

Emot stormen månget ax,

Bodde i sin ärfda hydda

Trenne bröder fordomdags:

Ringa landtniän, länge nöjde

Vid sin plog, sin herdastaf.

Likväl dalen, hvad det dröjde.

Syntes dem för trång, for qvaf.

Och en okänd längtan vaknar

Hos dem alla småningom.

Något är som dagen saknar,

Och som natten drömmer om.

Mildare de stjernor blinka

Gällare de vaktlar sia,

Himmelska geslalter vinka

Dem på afslånd då och då.
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"Dalen är oss Llott ett liäkle.

Bröder! Bakom bergens rand

Bor det något ädelt slägte,

Vinkar nåsot herrligt land.

"Dit, J bröder, lat oss hinna

Låt oss bli de ädlas gäst.

Sökom h\ar sin älskarinna.

Pris för den, som väljer biist."

Sagdt oeb gjordt. Med tiken oro-

De pä resan sig bege:

Här en stormig sjö de foro,

Der en öcken mätte de.

Mången stilla morgon glöder

Öfver dalen , mången qväll

Slocknar, förr'n de trenne bröder

Mötas i sin moders tjäll.

"Jag bar funnit, — skrek den äldste,

Den gudomeliga, jag!

Väl mig, bröder, att jag frälste

Priset dock a t dess behag.
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"Fast ej hvarje öga tränger

(ieiiom föiisterjaliisleii

,

Fast 011 manskeiisslöja hänger

Öfver hennes gudamin

5

"Sag jag dock hur kring den höga

Ädla pannan higren böjs,

Sag hur hennes hlåd öga

Forskande mot himlen höjs.

"Tankfull sitter hon och öser

l''^\ ighetens källa ur,

LiiVets, dödens gator löser

Hon uti sin jungfVulKir.

"Ofta när om raidnattsstunden

Lampan vakade med mig,

Ofta i den tysta lunden

Uppenbarade hon sig.

"Dock, bäst jag min lycka tydde,

Bäst jag ropte: hon är min!

Väiule lion sig bort och tlvdde

Djupare i molnel in.



"En gång skall jag henne hinna.

En gång skall jag i min fanni

Trycka Sanningens Gudinna,

Samling är den skönas namn."

'*Ingens tycke vill jag klandra,

Hvar en välje opåtaldt

Som han lyster, — sad' den andra

Yngre brödren,— jag har vall.

"Ijlygsani som en J)rud och stilla

Tar hon hjertan småningom.

När jag, trött af evig villa,

Sjönk förtviflad ner, hon kom

,

"Och med himmelskt saktmod sade

Hoppas, hvi föitvitlar dii?

Re'n i dalen, vid din spade.

Kände mig ditt hjerta ju, —

"Intet röjde hennes värde.

Men vid hennes fötter stod

l31ott en pelikan och närde

Ungarna med eget blod.
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"Lik en ros, som hälft förbleknad

I en skönhets grafliög står.

Sa på jorden syns hon , tecknad

Uppå kinden med en tår.

"Hur hon livar \ålgerning gömmei

I sitt trosna hierta ned I

Hnr hon älskar, hur hon glömmei

Hvarie oförrätt, hon led.

"Frän det vilda nöjets lekar.

Från det låga stoftets band

Löser hon min själ, och pekar

Öfver till ett bättre land.

"Delen prisets vinst, J Ivennc;

Dygden söker ej ett pris.

Jag har funnit allt med henne:

Är jag god, nog är jag vis."

—

"Priset låter jag ej stycka,

Ty del hör mig ensam till,

— Skick (1(11 yngste; — nej, min lycki

Jai; med ingen dela vill.
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"Ack! det högsta har jag funnit

Det, som hvarje enslig trakt,

Hvarje aning, som forsvunnit,

Hvarje inre syn mig sagt.

"Att med helig rysning tränga

I dess tempels myrtenlund,

Att med drucket öga hänga

Vid dess läppar, vid dess mnnd;

"Att hvait jordiskt slagg förakta.

Som dess ideal ej tål,

Att betrakta, blott betrakta

Henne, är min lefnads mal.

"Allt hvad gladast hoppet säger,

Allt hvad ömmast hjertat mins,

Allt hvad jord, hvad himmel äger

Skönast, i dess väsen lins.

"Solen lik, da hälften beigad

lin hon mälar haf och land,

Sä en bläddra , tusenfärgad
,

Leker i dess lätta hand.
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"Icke detta laga nästet

,

Icke jorden är dess mor.

Himmelsk är hon. Öfver iastet

Öfver stjernorna hon bor.

"Priset har jag Mnuiit, broderi

Skönheteyi sitt pris begär.

Sen J, hennes slöja glöder

Uti aftonrodnan der." —

Så de Ixistade, och qvälien

Skymde kring dem mer och mer.

Då blef hastigt ljust kring fjällen

,

Och en hög gestalt steg ner,

Sannmg, Dijgd och Skönliet syntes

Här förklarade till ett,

Och en annan tvist begyntcs

Om li\ad verkligt hvar en sel t.

\ id dess fot stod pelikanen

Bläddran än i handen lag:

Lagerkrönt, mot sljei iiebanen

Den giulomeliga såg.
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Är det, ropar livar, en villa,

Som förtjust, som bländar mig?

Men Gudinnan log, och stilla

Till den äldste vände sig:

"Sanning sökte du, och mente

Få den ensam på din lott.

Vet att himmelen forente

Alltiug Sannt med Skönt och Godt.

"Du, som blott det Goda ville,

Sök det evigt, ädla själ!

Sannast är dock dygdens snille,

Skö7iast är dock bi'öders väl.

"Du, som svärmade kring bygden

För en himmelsk Skönhets lön,

Ve dig, vet du ej, att dygden.

Ej att sanningen är skön I

'Ingen skryte, att han ensam

Fattade mitt väsen re'n.

Låt min dyrkan bli gemensam:

Sen J, jag är en, blott enl
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"Menska, vårda h varje gnista

Af det heliga i digj

Sök det, fatta det, och tvista

Icke hur det kallar siij.

"Mät ej himlen pä den tränga

Falska skalan af ditt vett.

Stoftets former äro många,

Det gudomliga är ett." —

Talte och försvann. I qvällen

Brann som stjernor hennes hår,

Och den hljga eternellen

Upprann i Gudinnans spär.
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Till en ^'iigliiis^.

Uryt blomman, o yngling; i morgon skall den

På grafven strös.

En leende jungfru är lifvet dig än:

Dess gördel lös!

Den dag, som du lefver, din Genius är,

Kyss gladt hans mund;

Men ser han uppa dig, förtornad och tvär,

Bryt ert förbnud.

Och bortvälta stenen från framtidens graf.

Se engeln der.

Och lek ej, men stöd dig vid hoppets slaf,

Och tänk och lär.

Och res dig och kämpa för menskors väl

Med svärd, med röst,

Blif misskänd , blif hatad , och tryck dem likväl

Till såradt bröst.
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Ocli hoppas pu rädd ning, på seger iinnu

1 stormens brak

,

Fast seglar du också, som vi giira nu,

På tidens vrak.

Och allt som du stiger, så lyssna, min son ,

Till minnets dal.

Väl dig h varje afton du hör derifrån

En näktergal.

T}'^ snart kommer qvällen och vinkar dig hän

Med vissnad hand,

Från solens ljus, ifrån lundens trän

Till stjernlös strand

,

Der Cerberus skäller med trekäftadt dnM

I öde rum,

Och Furier piska den fege ifrån

Elysium.



64

Språken.

Grekiskan.

J^åugmön Jilskar dig högst, ty modersmålet är

kärast.

All den Olympiska ätt, Gracerna talte som du.

Troget, som klädningen fäst uppå den badande

flickan

,

Låter du känslorna ses, röjer du tankarnas växt.

Latinet.

Ren är din stämma ocli skarp, som rasslet af

härdade klingor,

Hårdt, som eröfraren höfs, ljuder ditt herrskare-

ord.

Stolt, oböjlig och arm 5 men ur grafven lieherrskar

du ännu

Halfva Europa. Derpå känner man Romarn igen.

Italienskan.

Nöjets och trånadens spräk, du är blott en

stämma ur flöjten,

Hela
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Hela ditl väsen iir sAiig, livarje ditt ord en

sonnet.

Älskade dufva, blif qvai', och kuttra om längtan

och njutning:

Skada ända, i ditt land sjunga kastraterna bäst.

Spanskan.

Skön skall du vara och stolt. Jag känner dig icke,

men mÄngen,

Hvilken ej känner dig mer, prisar dig högt i

vår Nord.

FiYmsyskan.

Jollrande hoppar du fram , och ljuger och kom-

plimcnterar,

Dock är din artighet täck, dock är ditt läspande

sött.

Hylla vi längre dig ej som drottning för systrar-

na alla,

Ännu som sällskapsdam lyssna vi gerna till dig.

Skona oss blott för din säng^ den är som en dans

af de döfve.

Fötterna röra de väl; takten förnimma de ej.

5
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Engelskan.

Språk , för de stammande gjord t, hvart ord är ett

embryon hos dig,

Stöter du en hälft fram , sväljer den andra du ner.

Allt i ditt fädernesland med ångmachiner be-

drifves

,

Käraste, skaffa dig snart en för din tunga också

!

Tyskan.

Frisk, starklemmad ocii grof, en jungfru fostrad

i skogen.

Smidig derjemte och skön: endast är munnen

för bred.

Litet raskare ock! Lägg af ditt ilegma, att icke

Meningens början är glömd, innan man hinner

dess slut.

Danskan.

Mig behagar du ej. För veklig för nordiska

styrkan

,

Äfven för söderns behag mycket för nordisk ännu.

Svenskan.

Vråns och hjel tärnas språk ! Hur ädelt och manligt

du rör dig,
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Ren är som malmens din klang, säker som so-

lens din gäng.

Vistas pa liöjtlerna du , der askan ocli stormarna

tala,

Dalarnas lägre behag äro ej gjorda för dig.

Spegla ditt anlet i sjön, oeh friskt från de manliga

dragen

Tvätta det främmande smink, kanske det snart

är för sent.
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Prestvigiiiii^eii.

ilen tVoinma skaran triinger

Till altarfoteii re'n,

Och hvitklädd oskuld hänger

Sin mantel på hvaren.

Med knäppta händer flyger

Den rädda bönen hän,

Och likt ett barn sig smyger

Opp till sin faders knän.

Hör, Herrans budskap talar.

Det låter som ibland

1 vidt aflägsna dalar

En helsning från vårt land.

Som molnens tårar falla

På den förbrända jord

,

Så strömma på oss alla

Gudomlighetens ord.

De vigda händer röra

Välsignande vid mig.
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Det susar för mitt öra,

Guds ande sänker sig.

Farväl, du tidens gyckel

Farväl, J jordens band!

Se, himmelrikets nyckel

Är i min fria hand I

Se opp! hvad är som lagar?

En gyllne verld i skyn.

Guds väldes klarhet tAgai'

Förl)i min t justa syn.

De salige mig nicka

Viilsignelse och fred,

Och englahufviid blicka

Från brustna hvalfvet ned.

lim' svala himlen släcker

Hvar jordisk brand likväl!

11 ur salighet beläcker

Den nye lärarns själ!

Hör! Da\ids strängar brusa

Odödlighel oeli (iud.

Hör! Kdens palmer susa

Försonarns milda bud.
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Och häiii^ckt skalden griper

I lyran, och slfir an

Hvad vishet ej begriper,

Hvad tron blott ana kan.

Den laga jordens sorger

Förstumma vid hans röst,

När evighetens orger

Genljuda i hans bröst.

Hur glad är genom gruset

Den stilla vandrarns gäng

,

Med oskulden och ljuset,

Med religion och sång!

Lätt öfver Ii fvet halka

Hans steg, likt sommarns vind.

Och englavingar svalka

Den guda vigdes kind.

Upp, evighetens prester.

Upp, himlens medborgsmän!

Ledsagom stoftets gäster

Till bortglömdt hem igen!

Så ömt som dufvan klagar,

Så högt som åskan slår,

Förkunnom himlens lagar

För fallen verld, för vår I
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Halleluja! så vida

Som stjeriiclivalfvet spanns,

Som år och sekler skrida,

Till tidens, rymdens gräns I

Halleluja! Hvad söker

Min själ att högre ha?

Guds salighet besöker

Vår jord. Halleluja!



MartiBi liiitlier.

I inörkei- suto tolken

Och natt låg öfver jord.

Då kom den store tolken

Af Herrans glömda ord.

Den helga bokens under

Han tydde för en hvar,

Och stark som himlens dunder

Den djerfves stämma var.

Och se! på hvita vingar,

Och oskuldsfull och ren,

Religionens dufva svingar

Kring haf och land alltse'n.

Med oljoblad i munnen

Hon flyger till sin vän,

Ty iloden är förrunnen

Ocli jorden grön igen.

Förnuftet slår sitt öga

Ur långa dvalan opp.
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Och blickar inol det liöga

Med uudiaii och med hopp.

Förnuft och Tro iiii vandra

Försonta hand i hand,

Och leta åt h varandra

En väg till ljusets land.

Ty prise folket Herran

Och honom, som han sändtl

Och Tviflet vike fjerran.

Ty himlens ljus är tändt.

På Ijusastakan brinne

Dess underlåga klar,

I gerning, som i sinne

Hos folken uppenbai!
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Skaldens uior^oiifiiialiii.

Äol, som frän mig flytt!

ÖtVer bergens topp

Lyfter du på nytt

Strålig hjessa opp.

Jag vill bedja med de myriader.

Hör mig sängens, hör mig ljusets fader

Tag mig med i skyn

Pä din himmelsfärd I

Öppna för min syn

Diktens sköna verld!

Låt dess gudabilder i det höga

Sväfva klara för ett dödligt ögal

Lär mig måla se'n

För den dunkla jord

Hv^arje himlascen:

Gif mig språk oeh ord,

Att de flyktiga gestalter stanna

På milt papper, lefvande oeh sanna.
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Gif mig kraft och mod

Att förakta rätt

Dårars öfvermod

,

Titleiis kloka ätt.

Som bclcr livad skakleiis pensel målar,

Fåfängt doppad uti tlina strålar!

För den bleka nöd

Stäng igen min dörr;

Gif i dag mig bröd

Som du gifvit fiirr;

Att den höga himlakraft ej rymmei'

Ur mitt bröst för jordiska bekymmer

o: du vet det väl,

Hur jag älskar dig.

Derför fyll min sjiil

,

Fyll den helt metl dig I

Ärans, guldets, maktens ål rå \ike

Från mitt rena hjerla, från tlitt rike!

Se. du hör min bön,

Hör mill lof också

!

Jorden svns mer skön,
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Himlen mera blA.

Andar hviska i de svala lunder;

Jag hör harpor, jag ser skaparns under

Tiden flyger bort,

Konsten är så lång,

Lifvet är så kort.

Upp, min själ, I ill sång!

Guden kommer. Lyssnen, myriader!

Det är sångens, det är ljusets fader.
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"et är så kraftigt, men så kallt i Norden!

LäJigre ner till den bebodda jorden

Längtar du från snö och is,

Dit der drnfvan och orangen blommar,

Dit der grönklädd Maj och mognad sommar

II vila öfver paradis.

O! hur skönt förliyga lifvets stunder

Suckar du, ibland dess lunder,

Vid dess näktergalars sång I

Drucke jag utaf dess silfverströmmar!

Blefve min inbillnings drömmar

V^erkliga ändå en gång I

Hvarför icke? Hvad är verkligheten?

Hvad J kännen, hvad J veten,

Det är verkeligt, det lefven J.

Låt blott konsten lyfta er ur gruset I

Vidsträckt är hon, såsom himlaljuset,

Och soin hafvets våg så fri.
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Se, Skidbladiier viiikav dig vid slrandeii.

Öfver liafven, öfver landen

Diktens gyllne skepp går fram.

Evig medvind i dess segel susav.

Skönare dig jorden tjusar,

Hösfre himlen, från dess stam.

Oden timrade det sjelf med verlden.

Egennyttan, afunden och Härden

Tas ej mot inom dess rena bord.

Skalden med den gyllne lyran

Står vid styret. Guda} ran

Jagar köln kring haf och jord.

Väl, så stig med lust på spegeldäcket I

Som en morgondimma faller täcket

Ifrån andeverlden^ hon är din.

Huru vänligt skog och klippa nickar!

Huru vidt dii från din mastkorg blickar

I de blåa landen in I

Segla oförskräckt I Se, djupt i vester

Står bland gyllne moln en stad. Hvad fester

Firas der, hvad sång, hvad dans!



Hur (less kolonnader skin;

Hnru tornen ])ada sina

Tinningar i purpurglans!

Lustigt är der, som på Ida vall en.

Der är ännu icke Balder fallen,

Brages harpa klingar der ännu.

Forntids minnen, framtids öden,

Lifvets gåta, gåtan utaf döden,

Allt förklaradt skådar du!

Derför längta icke mer från Norden,

Skönheten är vansklig uppå jorden

,

Endast dikten hör hon evigt till.

Hvar som helst du må af ödet ställas

Fins Hesperien, fins Hellas

För din syn, så snart du vill.
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Skaldens lieiii. ^

INiig, vill du veta hvarest skalden bor?

Hvad land den ädle fräiiding föder?

Välan, han bor emellan norr och söder,

Hans hembygd är som jorden stor.

Den sträcker sig från Spitsbergs livita fjällar

(En helig graf för syndaflodens lik)

Till isens aldrig smälta hällar

I Söderhafvets obesökta vik.

I öster gränsar den till morgonrodnans flöden,

Till j3aradisets unga vår,

I vester gränsar den till döden.

Der ljuset ner i hvila går.

Här stänger evig is, der storma kalla vindar,

Men midtomkring det stora fosterland

Sin gyllne gördel solen lindar

Och lågar i en evig brand.

Han njuter äran och behagen

Utaf hvad ort, hvad ålder helst han vill.

lians födslodag var skapardagen

Och tit! en står för honom still.

Han

Eflei- Oehlen.uhläger.
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Han bodde tVedligt med >oinadeii

1 kidorna utmed det röda hal".

Med Amfioii han byggde staden,

Ocli lagar han med Solon gaf".

Han följde Cecrops pa dess flotta.

Med Bacchus Indien han vann

,

På Pindens höjd, i Nymfers grotta,

Till Hades' bleka land steg han.

Pegasen med de starka vingar

Till skänks han af Apollo tog.

Och väldigt, säsom örnen svingar,

På gudagångarn mellan stjernor drog.

Ny syntes honom än den gamla verlden,

Och dunkla medeltiden n}^

Då djerf han for den höga färden

Med Faust och Beelzebub i sky.

Hvar hemlighet, för ande verlden e^^en^

För forskarn gömd, vet han ändå.

I drömmen ser han himlastegen

Och räknar englarna derpå.

Hvartut han vill kan han sig vända,

Till stjernors höjd, till jordens grund,

Från verldens ena till dess andra ända

Han flyger på en morgonstund.

Hvar boning öppnas för den höga gästen:

6
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Hall itur, så siiaiL lian önskar l^lott,

I bordens gamla kungafästen,

1 Feers alabasterslott.

IfrAn palatsens stoj, från torgen

Han Hyr till källans sorl, till enslig bygd.

Bland bergen dväljs han uti riddarborgen

,

I öcknen under palmers skvgd.

Hvad stort blef tänkt, hvad djerft blef företaget,

Der var ej hjelten blott, men han också.

Med Harald drar han till Brå vallaslaget,

Med Roland stupar han vid Roncevaux.

Han följde Orleans' mö i bålets lågor.

Med Luther manade han Påfven ut.

Drog med Columbus öfver vestervågor.

Och störtade med Winkelried på spjut.

Med AVerther svärmar han, när våren blommar

Och månen blickar genom löfven ner:

Han diktar i den gröna sommar

En Odyssé i skuggan med Homer.

Om hösten, när en blåst går genom dalen

Och solen blodig färgar bergens topp.

Han står med Shakspeare uti riddarsalen

Och manar gamla skuggor opp.

När vintern breder sina skrudar

Likt dödens lakan öfver stelnad jord,

Då sitter han med Valhalls Gudar
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I norrskensnatten öfver väldig Nord.

I handen Brages harpa klingar

Om strid och fall, om As och Alf,

Och snön ifrån de hvita vingar

Nerdammar öfver Valask ja If.

Men dit, kring hvilket alla verldar Ijunga,

Det som ej mftlas kan af menskohand,

Som ej förtoikas kan af menskotunga,

Hans eviga, hans rätta fosterland:

Der inga elementer strida,

I sanningens och fridens stat,

Der vänligt sitta vid hvarannans sida

Johannes, Balder och Sokrat:

Der oskulds englar sina liljor vira

Kring Herkulsklubban, — der de starke stå

Kring thronen, och med jubel fira

Den Onämnbare deruppå^ —
Dit sträfvar han från grus och töcken,

Det anar han i allt hvad stort och skönt
^

Men evigt famlar i tartarens Öcken

Den, som hans flygt ej älskat eller rönt.
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Svanen och Fjälltrasten,

rå en ättehög vid Belteii

Nordens fjälltrast satt en gAng.

Öfver skogarna och fälten

Klingade hans vilda säng.

Gungande pä vikens vägor

Kom en svan frän sydlig sjö.

Präktigt emot solens lägor

Glänste hennes vingars snö.

Hvilka färgeri hvilka toner!

Hvilken röst så ren, sä klar!

Som dem endast söderns zoner

Endast Febi fågel har.

"Arme! hur du sjunger illa I

Under dina tallars tak

Huru länge vill du drilla

Utan regel, konst och smak?
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"Hvad iir snillet utan smaken

Stvrkan ulan allt behag?

Lär dig sjunga, det är saken.

Efter noter. Så gör jag."

"Sångmöns gåtVor äro skilda,"

Sade trasten, litet stöttj

"Söderns toner äro milda,

Mina — dem har Norden föd t.

"Andra stjernor hos oss flamma.

Andra känslor och begär.

Kan väl sången bli densamma,

När dess ämne ombytt är?

"Är ej konsten verldens spegel,

Tidens, folkens hjeltedikt?

Har väl smaken annan regel

Än den han af snillet tiggt?

"Var fördragsam, sköna syster!

Hvar och en har fått sin del.

Vild min sång dig syns och dyster

Är då din förutan fel?
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"Låt oss allt slags skönhet älska.

Låt det Nordiska också

Ha sitt värde, fast det Velska

Kanske högre skattas må.

"Mät ej himlen på den trånga.

Falska skalan af ditt vett!

Konstens former äro många.

Fast dess väsende är ett."

Sade, och på djerfva vingar

Lyfte sig mot Odens sal,

Och den vilda sången klingar

Åter öfver berg och dal.



]fljel<sjiikaii.

•lag stod på höjden af min lefjiads branter.

Der vattendragen dela sig och ga

Med skumniig bölja hän at skilda kanter,

Klart var derappe, der var skönt att stå.

Jag såg åt solen och dess anförvandter,

Som, se'n hon slocknat, skina i det blå.

Jag såg åt jorden, hon var grön och herrlig

Och Gud var god och menniskan var ärlig.

Då steg en mjeltsjuk svartalf opp, och plötsligt

Bet sig den svarte vid mitt hjerta fast:

Och se, på en gång allt blef tomt och ödsligt,

Och sol och stjernor mörknade i hast:

Mitt landskap, n^.ss så gladt, låg mörkt och

höstligt,

livar lund blef gul, h\ ar blomsterstängel brast.

All lifskraft dog i mitt förfrusna sinne.

Allt mod, all glädje vissnade derinne.
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"Hvad vill mig verkligheten med. sin döda

Sin stumma massa, tryckande och rå?

Hur hoppet bleknat, ack det rosenröda!

Hur minnet grånat, ack det himmelsblå!

Och sjelfva dikten ! Dess lindansarmöda

,

Dess luftsprång har jag sett mig mätt uppå.

Dess gyckelbilder tillfredsställa ingen,

Lösskummade från ytan utaf tingen.

Dig menskoslägte, dig bör jag dock prisa,

Guds afbild du, hur träffande, hur sann!

Två lögner har du likväl till att visa,

En heter qvinna och den andra man.

Om tro och ära fms en gammal visa,

Hon sjunges bäst, när man bedrar hvarann.

Du himlabarn! hos dig det enda sanna

Är Kainsmärket inbrändt på din panna.

Ett läsligt märke af Guds finger skrifvet!

Hvi gaf jag förr ej på den skylten akt?

Det går en liklukt genom menskolifvet.

Förgiftar vårens luft och sommarns prakt.

Den lukten är ur grafven, det är gifvet:

(iraf muras till, och marmorn ställs pä vakt.

Men ack! förruttnelse är lifvets anda,

Stängs ej af vakt, är öfver allt tillhanda.
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Säg mig, clu \aktaie, hvad nallen lider!

Tar det då aldrig något slut derpå?

Haifätne månen skrider jemt och skrider,

Gråtögda stjernor gå alltjemt och gå.

Min puls slår fort som i min ungdoms tider,

Men plågans stunder hinner han ej slå.

Hur lång, hur ändlös är h vart pulsslags smärta!

O mitt förtärda, mitt förblödda hjerta!

Mitt hjerta? I mitt bröst fiiis intet hjerta

En urna blott med lifvets aska i.

Förbarma dig, du gröna moder Hertha,

Och låt den urnan en gång jordfäst bli;

Hon vittrar bort i luften: jordens smärta

1 jorden är hon väl ändå förbi,

Och lidens hittebarn, här satt i skolen.

Får, kanske, se sin fader — bortom solen."
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Vaftliriidiilsiiial.

{Ur Sämunden Edda.)

Oden.

låd mig nu, o Frigga,

Ty mitt hjerta lyster

Att Vafthrudner gästa.

Ständigt står min håg

Att till kamp i forntidsruaor kalla

Vise jätten, som l^eröms af alla.

Frigga.

Härars höge fader,

Får dig Frigga råda,

Blif i Gudars gårdar.

Ty jag vet förvisst,

Ingen enda i de jättars rike

Uti vishet är Vafthrndners like.

Oden.

Vida har jag faril .

Mycket har jag frestat

Många Gudar pröfval;

TSu jag vela vill



Huru det ser ut, och hur man talar

I den klyftige Vafthrudners salar.

Frigcja.

Hell dig da pä resan.

Och välkommen åter

För Asynjor alla I

Må ditt snille ej

Svika dig, o Gud, som tiden stiftar,

När du visdomsord med jätten skiftar

Vandrade så Oden

Visdomskamp att fresta

Med allvise jätten
5

Kom till salen hän.

Der sin boning jättefadren hade,

Och steg in, och talade och sade:

Oden.

Hell dig, o Vafthrudner!

I din sal jag träder

Att dig sjelf få skåda.

Främst jag veta må

Om du är, som månge mena.

Allvis jätte, eller vis allena.
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Vafthrudner.

Ho ar man , som stiger

I min sal och räds ej

Sålunda att orda?

Ett jag säger dig:

Är du ej dess klyftigare, låter

Jag väl knappt dig af min dörr gå åter.

Oden.

Gångråd kallar jag mig,

Ty af gången tröttad,

Törstig hit jag kommer,

En sjelfbuden gäst.

Lång var resans möda. Du mottage

Gästfritt, som en kämpe höfs, den svage.

Vafthrudner.

H varför då, o Gångråd.

Står du der på golfvet?

Sätt dig opp på salsbänk,

Sedan profve vi.

Om nykomne gästen eller

Gamle talaren för vittrast gäller.
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(Jiångråd.

Fallig mail Jet t-j^iiar,

Som till lik man kommer,

Höfviskt tal att föra.

Eller tiga still.

Talträngd mun — det hai- jag vetat länge

Gagnar honom illa hos de stränge.

Vafthrudner.

Säg mig då, o Gångråd,

Efter du, på golfvet

Standande, vill pröfva

Lyckan.s skiften, — säg

Fålens namn, som genom himlens slätter

Drager dagen öfver menskoätter!

Gångråd.

Skinfaxe är fålen,

Som på himlen drager

Öfver menskoätter

Dagen med sitt ljus.

Gyllne manen öfver jorden strålar.

Ypperst är han ibland snabbe fålar.
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Vafthrudncr.

Säg mig se'n, o Gåiigräd,

Efter du, på golfvet

Ståiidande, vill pröfva

Lyckans skiften , — säg

Hästens namn, som drar fiän österns trakter

Natten öfver goda Gudamakter!

Gångråd.

Rimfaxe är hästen,

Som drar natten öfver

Goda Gudamakter.

Af hans betselstång

Droppar skum, när det till morgon stundar,

Deraf kommer dagg i dal och lundar.

Vafthrudner.

Vidare, o Gångråd,

Efter du, på golfvet

Ståndande, vill pröfva

Lyckans skiften, — säg,

Huru heter ån, som gränsen sätter

Mellan jättarnas och Gudars ätter?
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Gångmd.

Iting heter ån, som

Mellan jättars söner

Och de liöge Gudar

Delar jorden af.

Öfver Iting ingen is skall hvila,

Evigt öppen skall dess bölja ila.

Vafthrudner.

En gång ännu, Gångråd,

Efter du, på golfvet

Ståndande, vill pröfva

Lyckans skiften, — säg

Vallens namn, der en gång striden rasar

Mellan Surtur och de niilde Åsar.

Gångråd.

Vigrid heter vallen,

Der emellan Surtur

Och de milde Åsar

Slaget stånda skall.

Hundra raster uppå hvarje sida

Håller Vigrids vall, der man skall strida.
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Vafthrudner.

Gäst, du röjer visdom.

Stig till jättebänken,

Låt oss orda samman

Sittande; välan,

Snillets kamp vi här i salen våga,

Lif för lif. Jag svarar. Da kan fråga.

Gångråd.

Först och främst, Vafthrudner,

Om du .sådant känner,

Svara på mitt spörsmål,

Kloke Jotun: .säg.

Sviker dig ej annars vi.sdomsgåfvan:

Hur blef skapad jord, och himmel ofvan?

Vafthrudner.

Af Ymers lemmar

Blef jorden skapad.

Och bergen växte

Utaf hans ben.

Af hans blod framvällde vattnen alle,

Himlen hvälfdes af hans hufvudskalle.

Gångråd.
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Gångråd.

Svara lui, Vafthrudner,

Pä ijjitl aiidia spörsmål.

Om din visdom gäller,

Och du sådant vet:

Sol och måne, som på himlen ilamma,

Säg, Vafthrudner, ifrån hvem de stamma?

VaffJiDuher.

Den samme fader

Ha sol och måne.

Och Mundelföre

Så är hans namn.

Ständigt vandra de kring himlarunden,

Mäta åreji, dagarna och stunden.

Gångråd.

Svara nu, Vafthrudner,

På min tredje fråga.

Om du vis vill nämnas.

Och du sådant vet:

Hvadan kommer dagen, hvadan natten,

Ve\lande utöfver land och vatten?

7
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Vafthnidner.

Af ljusa Delliii^

Är dagen aflad,

Men mörka natten

Är Nörves barn.

För att tälja tiders skiften sedan

Gode Gudar ställde ny och nedan.

Gångråd.

Säg mig nu det fjerde,

Prisade Yafthrudner,

Du som vis vill nämnas,

Om du sådant vet:

Hvadan kommer vinter, hvadan sommar

Som för Gudar fryser eller blommar?

Vafthrudner.

Den kalla vintern

Är son af Vindsval.

Svasuder kallar

Man sommarns far.

Begge skola vexlande regera.

Tills ej himlens makter finnas mera.
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Gångråd.

Lös mig nu, Vaftlinuluer,

Ock min femte fråga:

n vilken iitaf Åsars

Höga Guclastam,

Eller utaf Ymers slägte,

Framstod först, när tidens morgon bräckte?

Vafthrudncv.

Tallösa vintrar.

Förr'n jord blef skapad,

Bergelmer föddes

,

Thrndgelmcrs son.

Men Urgelmer hette dennes fader,

Jätteslägtens äldste ättefjider.

Gångråd.

Tyd mig nu min sjette

Fråga, o Vaftlnudner,

Om dn vis vill nämnas.

Kloke kämpe, säg:

Huru danades den gamle jätten.

Förste stiftarn utaf Jolna-ätten?



Vajthnidufr.

Af Elivägor

Dröp etter länge.

Tills sist det stelnat

Till jätte liop.

Gnistorna, från Sydliem sände,

Lif och värma hos den frusne tände.

Gångråd.

Ännu ma mitt sjunde

Spörsmäl du hesvara.

Om du vis vill nämnas,

Och du sådant vet:

Huru aflade — det må förvåna —
Jätten barn, Oirutan iättekona?

Vafthntdner.

I jättens armhål.

Som sagan qväder,

En jungfru föddes,

Och son dertill.

Men sexhöfdad son, förtälja andra,

Födde jättens fötter med hvarandra.



iOi

Gångråd.

ALtoJulf at" spörsmål

Må Hii än besvara,

Visaste af jättar.

Ty du vet det väl:

När den långa tid at" dig besinnas,

Hvad är äldst af" hvad dn mäktar minnas:

\afthrudner.

Taliösa \ i ni rar

Förr'n jord blef" skapad,

Bergelmer fötldes.

Det mins jag äldst

Hur den vise jätten, död alltredan.

Lades pä sitt skepp, och brändes sedan.

(jåiujiåd.

Om du vis vill nämnas,

Oeli du sådant mäktai'.

Tyd at" mina spörsmål

\n del nionde:

11 vadan kommer \ind, som svingar

Öfver böljan aldrig sedda vingar?
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VafthruJncr.

Hiösvelger sitter

Vid himlens ända,

En väldig jätte

I örnehamn.

Nattens storm och vindens sus om dagen

Äro fläkten utaf vingeslagen.

Gängråd.

Ännu jag dig spörjer.

Om du alla Gudars

Ätteräkning känner:

Hvadan kommer Njord,

Fast till börd ej höge Åsars broder,

Ärad dock med tempel och med stöder?

Vafthrudncr.

I Vanhem fordom

Blef drotten skapad

AF vise makter.

Ti Ii gisslan gaFs

Han åt Åsar sedan. Han skall vända

Hem till Vanahem vid tidens ända.
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Gångråd.

Säg mig än del elfte.

Om du alla Gudars

Ätteräkning känner:

1 Valfaders sal

Säg hur lefva väl Einherier alla,

Tilldess himlens höga makter falla?

Vafthrudner.

Einherier alle

I Odens gärdar

De huggas dagligt

Och kora dödsrof.

Från striden rida

De se'n och dricka

Med Åsar öl;

Och derhos i enig ro och gamman

Spisa de Sährimners fläsk tillsamman.

Gångräil.

Säg mig nu det tolfte,

Hur du känner alla

Gudars ätteräkning?

Hvad du .sannast vet

Utaf Gudars runor, du berätte,

Utaf jättars, du allvi.se jätte I
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Yaffhrudner.

Om jättars runor

Och alla Gudars

Jag sannt kan ordaj

Ty verldar alla

Jag känner; nio

Har jag besökt,

Sjelf inunder Nifelliem. Der fäster

Hel, den bleka, sina döda gäster.

Gångråd.

Vida har jag farit.

Mycket har jag frestat,

Många Gudar pröfvat,

H vilka väsen, säg,

Äro lefvande ännu och kända,

Sen den stora vintern gått till ända i'

Vaffhrudn€t\

Lif och Lifthrasir

Bli q var allena.

Fördolde uti

Hoddniimers skog.

Morgondaggen när de samma,

Och från dem de nya slag ten stamma.
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Gå n grad.

Vida har jag farit.

Mycket liar jag frestat.

Mänga Gudar pröfvat

,

Men se'ii ulfven sist

Slukat solen, säg, liveni sätter

Solen, ny igen, på himlens slätter;'

Vafthrudner.

En ilotter föder

Den gamla solen,

Förr'n Fenrer slukar

Dess gudaglans.

Efter Åsars fall, pä samma vägar

Rider hon. som hennes moder plägar.

Gångråd.

Vida har jag farit

.

Mycket har jag frestat

,

Många Gudar pröfval.

H vadan iiro mor,

Sväfvande, med vise hagen,

Öfver jorden n v född utur vägen.'



Vafthrudncr.

Tre iilter sprida

Mögthrasirs döltrar

Kring nya gärdar.

Allena de

A ro skyddsmör, h vilka jorden trygga

Fastän fostrade der jättar bygga.

Gångråä.

Vida har jag larit,

Mycket har jag frestat.

Många Gudar pröfvat;

Men, Vafthrudner, säg,

Hvem tar väldet ibland Åsars slägte

Sedan Surturs lägor äro släckte?

Vafthrudner.

Se'n lågan slocknat

Skall Vidar bygga

I Gudars gårdar,

Och Vale med.

Mode, Magne Mjölner ta. och friden

Följer ändtlig på den langa striden.
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Gånyråd.

Vida har jag farit,

Mycket har jag frestat.

Många Gudar pröfvat;

Meii, V^afthriidner, säg,

Huru faller Oden sjelf till slutet.

Sedan Åsars välde blifvit brutet?

Vafthrudner.

Af Ulfven bUfver

Tidsfadren slukad

,

Men starke Vidar

Tar hämnd derför;

Ty i Ulfvens gap sin arm lian häftar,

Tills, i vargstrid, han har knäckt hans käftar.

Gångråd.

V' i(hi har jag farit

,

Mycket har jag frestat,

Många Giular pröfvat;

Men, \'afthrudner, säg

Hvad i Baldurs öra Oden sade.

>iär sin son han uppå bålet lade!
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Vaflhriulner.

Det vet ej dödlig

livad du i örat

På Baldur sade

I tidens niorgou. —
Med läppar vigda

Till döden, qvad jag

Forntida runor

Och Gudars fall.

Visdomsord har jag luetl Oden skiftat

Visast är du, du, som tiden sliftat!
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Asalifleii.

Un sofNer, HfiiiicUil, son al" de nio mor,

Ocli Giilltopp hvilar, ocli Gjallaihorn rostas och

tiger.

Till Himminborg syns mer ingen stig som för,

Och Surturs slägte ovaktatle Bifrost bestiger.

Ack! fordom var dock din sömn som fågelns

lätt
5

FrAn himlens ända ditt spejande öga säg alla,

Och ingen ann än saliga Gudars ätt

Beträdde bryggan, som leder till höga Valhalla.

Der red Valfader, sa högväxt som stjernströdd

natt

,

Som ljuset enögd, på åttafotade springarn.

Den vise korpen på milsbreda skuldran satt,

Och allting visste den vingade tidningsbringarn.

Och Thor sig reste på knakande vagn, så hög,

Och fyllde bältet med åskor, och blickade mulen.
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Fram öfver bron del vieuskaiide spännet Hög,

Och gnistor stänkte, som stjernor, från lAgande

hjulen.

Han liögg sin Mjöhier i fjällen: der hlef en dal.

Han drack af hafvet: det sjönk mellan torkade

bräddar.

Med tiden stred han, med trollen i Lokessal,

Med midgardsormen, som rundt kring Heims-

kringla sig bäddar.

Drack han i Thrndvang sitt mjödhorn på

kämpa vis,

Fridsälle Gudar besökte väldiga Norden.

Öm, som en fästmös suckar, kom Vanadis,

Och Frey steg neder i viirmande regn öfver

jorden.

Då var naturen ej ännu en liflös kropps

En ande rördes i nu förstelnade leder.

Gullmanig Skinfax drog strålande dagen opp^

När Rimfax fnyste, dröp dagg i dalarne neder.
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I Ägirs armar lag iiioclerlig Hertha gladt

(Den hiijcleii iiiiiiii ined stoririaiide brudgum

kringsviugar).

På fjällens spets den väldige örnhamn satt,

Och kylde verlden med vidtkringfläktande

vingar.

I bergens salar satt jätten med trotsigt mod

Och drack för Loke en skål ur menniskoskallar.

Grönskäggig strömkarl sjöng ur den blåa flod

,

Och skogsfrun svängde sitt släp mellan grön-

skande tallar.

Och skalden framgick kring jorden , med he-

lig håg,

En dyrkad främling, de salige Gudarnas like.

På mensklighetens höjder steg han och såg

Rundtomkring verlden, så stolt som en kung

kring sitt rike.

Och hänryckt grep han i harpan med sen-

full hand.

Ej veklig vällust, ej qvinnoglam ljöd från dess

strängar.
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Oiu tVihet ^jöiig iiaii , om iira. om fosleriand

Om segersömneii på Piotas blodiga sängar.

Han resle stenen med runor pa kämpens mull,

För Nordisk hjelle han spridde i Valhalla festen.

Sjelf Gudars fader steg opp från sin thron af gull,

Och Thor bjöd vänlig ett stålhandskadt hand-

slag åt gästen.

J höga minnen, i häfderna än J stan,

Som tomma harnesk, dem ingen kan fylla på

jorden.

Den slappa tiden skygger med skräck derfrån,

Och hjeltelifvet är ejidast en .saga i Norden.

Sof roligt, forntid! Fåfängt Iduna mer

Drar dina bragder, som rostade svärd, utur

grafven.

Ett annat slägte till främmande Gudar ber,

Och sångens senor ha brustit, som handlingens

glafven.

Upp-
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Uppvakna Heimdal! Blås som till Ragnarök,

Så himlen lemnar, och Valhallas herrlighet

flammar,

Och dagens dvergätt, sa kraftlös, så öfverklok.

Må tro på Ijungarn, som nalkas med straffande

hammar.
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•lätteii,

Jag bor i bergets salar,

Djupt under jorden.

Dit aldrig Odens öga

Trängt med sin stråle.

Jag båtar b vita Åsar

Ocb Askurs söner,

Som böja knä för Gudar

Dem jag ftJraktar.

Min glädje är att åka

På midnattsstormen.

Jag trampar fältens gröda

Jag bräcker kölar.

Jag leder vandrarn vilse

Från sökta bj^ddan,

Ocb fröjdas att ban ryser.

När jätten skrattar.

Dock tål jag äfveii dagen

Hur klart ban skiner,
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När blott Valkyiior vifta

Blodröda vingar.

Hur skönt när bågens svalor

Kringll3'^ga hären,

Och breda svärdet kyler

Ett menskohjertai

"Hvad vill du med din oskuld,

Du Euiblas dotter?"

Se, uti trollets armar

Har blomman vissnat.

"Hvad strider du för landet,

Du Nordens yngling?"

Han sålde fädrens grafvar

För lumpna guldet.

Der satt en vis i tialen,

Han talte sanning,

Så djup som Oden talar

Med Mimers hufvud.

Jag slog en handfull dunstar

För grul>blarns öga.

Hur skönt! Den narrn förnekar

Allfaders välde.
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Jag hatar skaldens drömmar,

De Valhallsburna

,

Om fosterland och ära,

Om dygd och Gudar.

Jag kan ej dåren locka

Från blåa molnen
5

Dock är jag nöjd; på jorden

Är han föraktad.

Thor kommer med sin hammar.

Jag ler åt honom;

Jag sätter fjällens hjelmhatt

Uppå min hjessa.

Låt hjeltekraften kämpa,

Låt solen stråla.

Det onda är odödligt.

Liksom det goda.
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HJelteii.

(IS i 3.)

tivarför smädar du mig ständigt.

Ögonblickets liirapna skara,

Utan vilja, utan merg?

Fånga f]ärlarna behändigt,

Men jag ber, låt örnen fara

Fri kring sina blåa berg!

Ser du, kring den starke anden

Växa alltid starka vingar.

Hvad rår örnen väl derför?

Dufvan plockar korn i sanden,

Men han tar sitt rof och svingar

Mot den ban, der solen kör.

Frågar stormen, när han ryter.

Frågar himlens höga dunder,

När det öfver jorden far,

Om det någon lilja bryter.

Om det i de gröna lunder

Störer ett förälskadt par?
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Evigt kan ej bli del gamia,

Ej kan vanans nötta lexa

Evigt repas opp igen.

Hvad förmultnadt är, skall ramla,

Och det friska, nya, växa

Opp utur förstörelsen.

Icke jag har härjat fälten,

Ej hvälft Södern opp och Norden

Det hör högre makter till.

Skalden, tänkaren och hjelten.

Allt det herrliga på jorden

,

Verkar blindt, som anden vill.

Uppe bland de höga stjernor

Skrefs den väldiga bedriften,

För hvars skull jag kom hit ner.

Icke tidens kloka hjernor,

Ej den falska lyckans skiften

Hämma hennes fortgång mer.

Derfiir går jag, tr>gg och lika,

Huru ock mitt rykte Ijudar.

Hvart mig ock milt öde för.

Ej för menskor vill jag vika

,
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Endast för de höge (iiidar.

II vilkas tysta röst jag hör.

Lät dem flykta, lål dem fara,

Mina slafvars hop, som lysa

Vid den högre kraftens bud.

Ensam går jag. jXatt skall vara,

Iinian himlens stjernor lysa,

Innan hjelten blir en Gud.

Falla kan jag. Under manen,

Den omvexlingsrika, bodde

Ingen fri för ödets kast.

Lejontämjarn
,
gudasonen *

Föll, när svekets klädning grodde

Vid hans breda skullror fast.

Men han reste sig, och tände

Sjelf sitt bal pä höga Oeta

Och flög dän. gudomliggjord.

Sä min hjelteban ock ände.

Och vill bålets namn du veta,

Söder heter det och >iord.'

Herkules.
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Herkiiles.

(Nyåret 1814.)

Jolurs son fick vandra kring och blöd;

Lejonet omfamna, hydran döda,

Hämta gyllne frukt från diktens land,

Förr'n han mottogs uti gudasalen,

Der den rosenkransade pokalen

Räckes honom utur Hebes hand.

Mensklighet ! se der din bild. Förgäfves

Böjs din ädlare natur, förqväfves

Gnistan, som åt dig Prometheus stalj —
Du är Jofurs son: du måste blöda,

Lejonet omfamna, hydran döda

Och stå fri uti Olympens sal.

Lyfter tiden nu, med blod i håret,

Opp sitt hufvud, hvilar gamla året

Som en mördare i grafven, — nej.

Fast livar stridens arm af fruktan veknar,

Fast hvart anlete af fasa bleknar.

Starka, ädla själ, förtvifla ej!
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Står du stilla gråtande och blickar

Ner i det förflutnas grafchor, nickar

På dess väggar månget konterfej

Af de ädla, som du älskat, — gläder

Ingen sol dig, intet vestanväder,

Goda, ädla själ, förtvifla ej! —
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Deu vakiiaile örucii.

(iSii.)

lians vinge var skjuten, hans öga var lyckl,

Han sof på sin klippiga ö.

Vi trodde, den väldige sof för alt dö^

Se, nu har han vaknat. Kring land och kring sjö

Han spänner sin kungliga fiygt.

Som natten han Jjreder de stormvingar ut,

Och ljungarens åskor han bär.

Förskräckelsen ilyger kring korparnas här.

Små roflfoglar, akten er, hämnarn är näi-,

Han gör på er delning ett slut.

J suten så tryggt på Euro[)as lik

Och hackaden bit ifrån bil.

J snattraden flumhet båd liit och dil:

Att verlden var fri och att korpen var Ii vit,

Så var edert eviga skrik.

Välan sa försvaren er. \\n är del lid,

Låt se, hvad .1 ändlligt förmån.
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Ur skyarne kommer han, bragdernas son,

Och vcrldsrymden fylles af vingarnas dån,

Och klon är som jordringen vid.

Flyg, kungliga örn, som du fordom var van,

Din segerllygt, flyg ännu den,

Alt småkräken darra på thronen igen,

Och hvem, som fått vingar till tlygt, sträcker än

Mot solen, mot solen sin ban.
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More. "^

{un)

Tjn okänd kämpe lik, som mot en sköldmö

strider,

Med sluten hjelm, med blinda slag,

Så, Nore, var vår strid. Fäll hjelmen nei- om-

sider,

Och känn din systers anletsdrag!

Drag stridens handske af. Din hand är fast som

hällen,

Kom räck mig den till trohet, öfver fjällen!

Ack! fordom lekte vi, ett tvillingpar, tillhopa,

En högväxt ätt uti Allfaders hus.

Som två Valkyrior snart vi flögo krijig Europa,

Och Roma föll, en verld i grus.

Oemotståndlig var vår arm, som himlaflamman,

Ty Nordens sköldar klingade tillsamman.

Den unga kraft är vild, dess lekar lieta döden.

Ett slagfält jorden för oss låg.

anledning at freden i Kiel.
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Dess byten togo vi, och värjde oss för nöden.

Likt örnens var vårt återtåg.

Omkring de rika fält vi strödde blod och h'igor.

Och gylhie drakar klöfvo mörkblå vågor.

Men Valhall slöt sin port, det herrliga, det

höga;

Dess minnen bleknade i Odens land.

Der kom en hvitklädd Gud, med tårar i sitt öga,

Med fridens palmqvist i sin hand.

Vi löste pansart af Vi gjorde det med smärta —
Ocli sågo fromt ner i vårt eget lijerta.

Hvar blef du, broder, af? Du kände ej din

syster.

Med sköld och svärd du mot mig stod.

Det blinda hatet kom, en svartalf lömsk ocli

d3ster,

Och Götha drack de blindas blod.

Dock hviskade alltjemt en röst: Din broder är det,

Och fridens goda engel grep om svärdet.

Ack! huru mången gång, se'n dagens stormar

tego.

Och rörd jag såg en stilla qväll,
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Hur evighetens ljus, de bleka stjernor, stego

Som hvita andar, frän din fjäll,

Jag tänkte: fridens bud, J Nores helsning bringen!

Men fåfäng var min väntan: der kom ingen.

Så skildes våra bröst af fjällarna och ^

Vår kraft blef spilld, vår barm blef kall.

Med mina bragders dån en tid jag fyllde verlden

,

Och sist — med dånet af mitt fall.

Till slut vi stodo der, i skygd af lundens grenar,

På Nordens graf förfallna bautastenar.

Förgäfves än en gäng steg Balder opp på jorden,

Carl August var hans nya namn.

Ett präktigt stjernfall lik, han glänste öfver

Norden

,

Och återvände i sin faders famn.

Men — är hans ande ej i Norden fullt förkolnad,

Kom, låt oss svärja tro inför hans vålnad!

Hvad? Skulle Nordens folk och krafter, evigt

skilda,

Som dragna klingor nötas mot hvaraini,
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Tills fäJreiis helga jord föi trampats af de vilda,

Ocli Åsars ätt bland slafvanias försvaiuil'

Och Odens Havainal, kring Odens gamla säten

,

En dag forstnmmat för barl)a)'ers läten?

Vid Sveas kronor, nej! nej, vid S:t Olofs bila !

Vid Vasas slagsvärd! Så skall det ej bli.

Ej mer pu Nordens jord en fiende skall In ila,

Men han skall hvila deruti.

Af dödens liljor binds en krans. Här gror ej

annan,-

Den doftar kyligt kiing den kliifna pannan.

Du höga hjeltekraft, du bodde förr i Norden

llögbröstad, senfuU, axelbred.

I ludna armar du tog himmelen och jorden,

Nu tros du lagd i högen ned.

Välan, som Hervora vi dig ur högen kalla.

Och Tirfing flammar, och barbarer falla.

Är Odens öga släckt, det gyllne, för oss? Bullra

Ej dina åskor, höga Thor?

Stå fjällarna ej qvar och svepa kring sin skullra
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Den blåa stjernemantelns flor?

Ge bergen icke jern? Ge dalarna ej männer?

Och äro Nor och Svea icke vänner?

Välkommen lill mitt bröst , välkommen, höga

Nore!
'

Du Åsarnas och styrkans son!

Der är din plats. Ve oss, om den förgäten vore,

Du var för länge skild derfrån.

I Norden vara skall en kraft, en enig vilja,

Hvad Gud förenat må ej menskor skilja.

Se ej med längtan mer utöfver haf\ets yta,

Vänd emot Södern ej din håg,

Der Herthas blomsterö, och hennes sj^strar, flyta

Med gröna lunder på den blanka våg.

Er skiljer hafvet åt, men Seveberget löder

Ditt land vid mitt. Hvad söker du i Söder?

Förtroligt från i dag vi vilja sitta båda.

Och stödja livar sin fjällrygg hop.

Mot öster vilja vi och emot vester skåda,

Med
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Med livai sill sköid mol livar sin liop.

Som en förlrollacl ö skall JNoiden sta. På stranden

Stålklädde niänner gå, med svärd i handen.

Se, friden stiger ner! Hnr skön, med gyllne

vingar.

Han solar sig vid bäckens rand!

Sitt horn, med perlor fyldt, den rika Ägir bringar,

Och Frejas tårar glittra pä vår strand.

I hjelmen, aflagd nyss, de glada barn sig skyla,

Och qvällens vindar kämpens panna kyla.

Och Mimer visar oss sin länge glömda källa

(Dess botten kallas evighet),

Och manligt vett och kraft och rätt och sanning

välla

Ur ådran, som den vise vet.

Skarpt, kraftigt tvättar hon, för Manhems gamla

ära,

Hvar skamfläck bort af dagens vishets-lära.

Och dikten träder fram, som dagens plåga

söfver,

Och andas värma midt i JNordens köld.

9
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Sill blomstercliik hon bär, och rullar ut den iifvev

Den höga forntids svarta sköld.

Hur yppig duken är! Hur allvarsam är grunden,

Som hafvet djup, och vid som himlarunden I

Så länge jorden gör ännu sin dans kring solen

,

Så länge Nordens klippor stå

Och kyla, blottande, sitt marmorbröst mot polen,

Så länge, Nore, vårt förbund bestal

Hvad sjelf ej är étt helt, sig till det hela slute!

För h varje hälft är stunden hastigt ute.

Den dag skall gry en gång, som Nordens ära

kröner,

Och enar Åsars barn på Åsars jord,

Då Gefions ö med Juels, med Tordensköldars

söner,

Som vaktskepp ankrar utför fjällstängd Nord.

Träng, viking, ej för när. Hon h vilar lugnt i

säfven

,

Men stridens röda hane gal i stäfven.

Och kommer någon se'n vår sköldeborg att hota

Och stjäla friden från vår strand,
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jMcd dödens f^igel da på skidlran, hviftar Kota

Blodröda vingar öfver haf och land.

Förgrymmad reser sig ur h vilan fjällens dotter,

Orli siar med try par armar, som Starkotter.
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^kaltleliref.

[ISIS.)

i\Aso lill Abi.ERBETH -siii lielsiiiiig ur skuggornas

rike I

Majas bevingade son förer den villigt till dig.

Ty från diktningens land ännu besöker han

jorden

,

Ännu med gyllene spöet jagar han skuggorna hit.

Språksam lärer han oss hvad skönt, som bildas

deruppe,

Genom den vingades mun känna ^i sången i Nord.

Väl gaf fordom han bort till Apollo den strän-

gade lyran.

Sin uppfinning likväl älskar Cylleniern än.

Nyligen förde lian liit din Maro och sedan din

Flaccns,

Kellgren, stolt af sin vän, läste dem båda för oss.

Skockad hängde en hop på den läsandes skullra

och drack med

Giriga öron hvart ord, kändt med förtjusning igen.

Händerna klappade vi: det lät, som när vindar

om våren

Uppe på blomstrande jord stöta i dalarna hop.
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Se, dä nalkades mig med liAii illCuiidige Guden,

Hviskade, hörd af eu livar: "Naso, dig glömmer

han dock,

Dig, som lefde likväl, som dog vid Åsarnas vagga.

Dig, som diktade sjelt", tror jag, i Göthiska ljud"*.

Alltså han smädade mig: Horatius skrattade

bittert,

Maro, sä blyg som han är, vände sig bort för att le.

Silfverbågen likväl, den Pythiska, spände ock ?nin

hand

,

Klingande pilen derfrän träflade målet ibland.

Mången helsade mig för den Romerska sångens

Triumvir,

Efter de jirisade två nämnde man äfven mitt

namn.

Böcker, tre gånger fem , om förvandlade former

jag diktat;

Dikten, så säger man mig, lefver i minnet ännu.

Iris ur skyarna lik, i mångfaldt spelande färger

Ännu med skiftande band knyter hon himmel och

jord.

Upp! jag viger dig in att vara min härold i

Norden

,

Öfver ditt hufvud, o Skald! sväfvar min ande från

nu.

* Hpisl. ex l'on(o. IV. 1.'^.
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Sjelf jag fyller uti de bleknade dragen pä tailau,

Visai* dig, trogen och sann, lätta gestalternas min.

Sjelf ingifver jag dig sex fotade versen , som dansar

Rask, som bland blommorna hän dansar den

skummiga llod.—
Skynda dig. Timmarna lly, re'n gråna de la-

grade lockar,

Febus för alla en gång gömmer båd' lyra och sol.

Dock — han gömmer dem ej, han gifver dem

blekare åter.

Solen är mattare här, lyran är formad af moln.

Ty hit tränger ej mer från jorden, än själen af

tingen

,

Bilden i källorna lik dallrar den eviga här.

Sorglöst sviifva vi kring bland liljor, väfda af

månsken

,

Under de luftiga trän sträcka vi lemmar af dunst.

Kroppen förvittras till luft, men sinnet är evigt

det samma.

Sanning och snille ocli dygd lefva bland skuggorna

q var.

Derför är plats i vårt lag f(>r Svensken med

Ilomaresinnet

,

Latiens skalder en dag famna sin nordiska bror.



Myårel.

{1816.)

Ilvem rider så sent pä sin svarta häst? ^

I natten droppar det blod.

Hvad flyktar han för, den främmande gäst?

Bida, du riddare god I

Förgäfves! Han ser sig ej om, får ej stanna.

Och stjernorna slockna omkring hans panna.

Försvunna år, var det du? — Farväl I

För en stund se'n var du vår kungj

Nu är det förbi: på din arma själ

Har du mycket, din räkning blir tung.

Deruppe, deruppe en domare sitter,

Försvara dig, bleknade, om du gitter!

Din son — det är skönt, att ej slägten ännu,

Den legitima, dör ut —
Din son blir vår konung och hyllas som du.

Och på hyllning det tager ej shit.

Till honom, till honom vi krypande vädje.

Och tiggc af honom vär lum|)na ghidje.
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Han kommer. Du pöbel, till jorden sjunk

Hans häst räknar anor
5
gif rum!

Hans Höghet har klädt sig till tiggarmunk,

Och hans blick är orolig och skum.

Svärd förer han icke, den adlige hjelte,

Men radband i hand och en dolk i bälte.

Hurra, hvad kröningspengar han sår!

Betrakta prägeln, du pack!

Frihet derstädes afl^ildad står,

Det är skada, att foten har black.

Sanning står äfven; dock synes mig galet,

Att hon predikar — från hospitalet.

Fridspalmen blef oss ett stamträd till slut,

I dess skygd bo folken i ro.

Ordning går in, och skatten går ut.

Och på köpet fös kristelig tro.

Handeln är fri och hvar loflig näring,

Och vid hvar kröningsfest fri förtäring.

Visst synes slägtet en krympling, men det

Kommer af Engelska sjukan.

Dvergen är artig; Hans Majestät
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Tänker till hofiiair alt Ijiukaii.

Biltog förklaras på duss begäran

En parvenu, som nian kallar Äran.

Hejsan! Religionen är Jesuit,

Menniskorätt Jakobin,

Verlden är fri, och korpen är livit,

Vivat Påfven — och Hin!

Ut vill jag resa till Tyskland att lära

Dikta sonnetter till tidens ära.

Välkommet, nyår, med mörker och mord

Och lögn och dumhet och flärd

!

Jag hoppas, du arkebuserar vår jord,

En kula kan hon vara värd.

Hon är orolig, som mången annan,

Men allting blir lugnt, om hon skjuts för pannan.
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TILL

L ti n d s A k a d e ni i e- Ka usle r

H. E* Grefve Ii. v. Eiigeströiii

d. 1 Januari 1816.

Het gamla året sjönk till sina fäder

Att tala om din godhet och din vård:

Den nya solen utur böljan träder,

Och blickar neder på din Lundagård.

Ack I åt din vagga han sin skugga skänkte,

Med mången stam ett årsbarn växte du.

Som yngling sedan satt du der och tänkte

På landets väl, som du bereder nu.

Och närmst till thronen steg du att försona

Förtjenst och lycka en gång i vår bygd.

Der står du nu, och, med din eklöfskrona.

Bär blomsterkransen af en landtlig dygd.

Blygs dock ej. statens förslc man. all skydda

Det stilla vettets vrken här;



139

Ty minnets språkrör göms i deras hydda,

Kring \erlden liörs det, hvad som hviskas der

Som andar gömda. Konst och Sanning bådi

Den grundval hålla, hvarpå stater stå.

Se, jordens axel kan du icke skåda,

Men jorden hvälfves omkring den ändå.

Så hägna ljuset du, med redligt sinne!

I Södern är dess middagsglans förbi;

Dess norrsken ännu öfver Norden brinne!

Klart skall det brinna med din chiffer i.

Försmå ej sängen från ditt Lundas dalar,

Der tacksamheten bäst ditt värde vet.

Det långa året idel prosa talar.

Förlåt, om nyårsdagen är poet I
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TILL

L u n d s A kade m ie-K a nsle r,

§§• ME* Grefve Ii. v. Uugestrriiii.

[Aug. 1816.) *

Ilar du sett en far, som reser vida

Frän de sina, dem han älskar så?

Emot många stormar för han strida

,

Många branter får han klättra på;

Tills hans lycka mognar, och omsider,

Lik en rotfast ek, i tiotsig ro

Lyfter kronan, och sin skugga sprider

Öfver dalen, der hans söner bo.

Månget tröstfullt bref likväl han sänder.

Mången präktig gåfva hem förut,

Tills han sjelf, med kungasöner, länder

Till de kära på en dag till slut.

Då, livad glädje öfverallt! För festen

Öppnar sig hvart hjerta och livar dörr.

* Vid en af Akademie-staten "ilven fesl.
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O liur lik sig är tleii ädla gäsleii

Litel ("ildracl, lika god soin iövrl

Hög och stjernprydd sitter liaii i ringen

Af de många, som han vakat lor^

Men på band och stjerna tänker ingen

,

Blott på fadershjertat innanför.

Och en tår i h varje öga smyger,

Och en bön i h varje hjerta göms,

När hans namn utöfver glasen flyger.

Och hans skål till sista droppen töms.
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Nkål for Nveiiska Hiiiigaliiiset.

{1816.)

\j'di\ Johans ocIj landets ocli frihetens far!

Dig tackar den frälsade Norden.

Lik solen i nedgång, förstorad och klar,

Ditt namn lyser mildt öfver jorden.

Skönt kläder dig kronan. Dess gyllene krans

Kring silfrade lockarna gjuter sin glans.

En skal för den Åldrige Kinigen

!

Två vacklande throner i Norden du fann,

Carl Johan ! Du såg deras våda

:

Den ena du stödde, den andra du vann.

Ditt svärd vakar än för dem båda.

Föreningens fana på molnhöljda fjäll

Du reste, och högt öfver fredliga tjäll

Hon sväfvar med skyddande vingar.

Se, Norden har vaknat, med ådror af jern

Med ögon af norrskenets lågor
5

En fjällvägg är skölden, det klingande värn.

Och bältet de stormande vågor.
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Ur grafven du väckte liuiis j;itle-lik opp,

Dill ande regerar den väldiga kropp,

Och din är hans arm och hans hjerta.

Du växer bland oss lik en svärdslilja opp

I skuggan af faderlig lager,

Du framtidens borgen, du Skandiens hopp,

Du stjerna i morgonens dager

!

På ungdomens tröskel din Bragbägar töm,

Och svär att förvärfva din faders beröm

:

Den ed är en hjelteson värdig.

Låt vaknade Norden ej somna igen!

Af kronor din far vann dig tvennej

Den tredje är minnets. I arf går ej den,

På Garlvagnen hänger han henne.

Upp visa, O Oscar, att du är hans son;

Med bragder lös henne en dag derifrån,

Ty bördsrätten gäller i Norden!



144

Prins Oscar.

{d 4 Juli 1817:.

Kin telning fudd af södra solen .

Till Norden ilyttad, drogs du IVani.

x\ll blomningstid är kort kring polen

Bär frukt, du konungsliga stam!

L3 ft kronan emot himlarunden

Och sträck din rot, lik fjällens trygg,

Djupt i den jernbemängda grunden.

Och berg och dalar öfverskyggl

Välkommen, Prins, bland Svenske männer!

Tag afsked af din barndoms är!

Ifrån i dag dig ryktet känner;

Nu är du Nordens, är du vår.

Omkring de gamla kämpasäten

De höga skuggor gå igen.

Fördunklad blott, men ej förgäten

Är storheten i Norden än.

Och
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Och lejonet, som springer ölver

De strömmar tre med lätta fjät,

En mäktig ledare behöfverj

Var stark, om du vill tygla det!

Så fyll din plats i höga Norden

På hoj)p och minnen lika rikt,

Och veckla ut ditt lif för jorden,

En nyvigd segerfana likt.

l(i
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€>öUia liejon.

{På Oscars-dagen.) *

ilet gamla Götha lejon li vilar,

Med öppna ögon sofver det.

Dess dröm är om de brutna pilar

Och om de rifna jägarnät.

Frid ler i Nord, frid ler i söder.

Och glädjen bär han i sin famn:

Då klinga vi med glasen, bröder.

Och sjunga hans och Oscars namn.

Men flyger kriget öfver Norden

På dunkelröda vingar opp,

Och ropa rösterna ur jorden

Om forjitids bragd, om framtids hopp:

Då, bröder, klinga vi med svärden.

Då kalla vi på Oscar än,

Och, vaknadt, kring den häpna verlden

Går Götha lejon löst igen.

Det simmar öfver mörkblå vågor

Och stormen flyger i dess man.

I Skånska kri2s-befälets namn.
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Det är sA gladt, det andas lågor,

Och störtar fram på välkänd han.

Då flyr den bleka jägarskara

,

Som fordom hennes fäder flytt
j

Då ryter det, och bergen svara

Med bäfvan till dess röst på nytt.

Du Carlars son, du Nordens stjerna.

Vårt hjerta och vårt svärd är ditt.

Tag mot vår fria hyllning gerna,

Ditt namn är kärt, ditt folk är fritt.

Led oss så långt som hafvets bölja,

Så långt som dagens öga når;

Vi slå på sköldarne och följa

Hvart Oscar och hvart segren går.
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Ihålig' för cieiiitlaiitl»» l^'iliy»^arer

Uel rör .sig, del livin)lar vid skogens hiyn

,

Gevären blixlra mol dagen,

Och hurraropet tljger mot skyn:

Da gläder sig döden med bister syn,

Ty hans förpostkedja är dragen.

Och framåt hon iUir frän trakt till trakt:

Det är Svenske män, det är Jemtlands jagt.

Vi jiiga. som björnen han jagar i Nord,

Som lejonet jagar i Söder.

Dock — deras jagt är för glömskan gjord

:

Vart villebråd är det skönsta pä jord,

En Sverges ovän, som blöder.

För Sverges ära, för Sverges makt

Öfver berg, öfver dal skallar Jemtlands jagi

Bespara dig flykten och fall med mod

,

Du ovän från östan, från sunnan I

Bakefter dig ilar skidlöpare god

,

Och aldrig irrar hans vingade lod;
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Med lifvct (hl koinnicr ej iiniiaii.

På (Icii liar (loden sin liand re'ii lagt,

Som råkar i skoLthåll tor .lemtlaiids jagl.

Stan trygga, J hyddor i dalarnas natt!

Stan trygga, J snöfjällar höga.

Der stjernehvalfvet sin krona satt!

Och, Storsjö, blicka mot hinden gladt,

Du fjällens mörkblåa öga!

Kring er och kring fädernas giafvar på vakt

Stå Svenske männer, slår Jcmllands jagt.

Dn fosterländska, du fria jagt.

Som jagar för landet och kungen!

På faran gifver ej jägaren akt,

lian leker nied lienne så oförsagdt.

Och (Uir lian. så döi- han besjinigcn.

Och tuseiule eko i fäd<M ncl rakl

Upprepa sången om Jemtlands jagl.



150

%ifl Jiilielfe!!iteiå i liiiiifl*

(•/s/7.)

Du, som tände likt en tvillingstjerna

Religionen ocli Förnuftet opp!

Vårda begge! De förlikas gerna.

Fyll med klarhet h varje mensklig hjerna,

Fyll livart menskligt bröst med tro och hopp!

Led, o Fader, led den vilda tiden,

Som i stormen sina frökorn sår!

När orkanen en gång är förliden,

Yäxe af dem Sanningen och Friden

Opp för åldrar lugnare än vår!

Skydda landet, skydda kungahuset!

Tag vårt \ishets-tempel i din vård!

Fritt som himlen sväfve öfver gruset

Tempellivalfvet! Evigt stråle ljuset

Ofördunkladt öfver Lundagård!
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Carl XII.

Ivung Carl, den unga hjelte,

Han stod i rök och dam.

Han drog sitt svärd från bälte

Och bröt i striden fram.

"Hur Svenska stålet biter,

Kom, låt oss profva på!

Ur vägen, Moscoviter,

Friskt mod, J gossar blå."

Och en mot tio ställdes

Af retad Vasason.

Der fl^^dde, hvad ej fälldes;

Det var hans lärospån.

Tre konungar tillhopa

Ej skrefvo pilten bud.

Lugn stod han mot Europa,

En skägglös dundergud.

Gråhårad statskonst lade

De snaror ut med hast:

Vid minneslesleri 1818.
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Den höga yngling sade

Ett ord — och snaran brast,

Högbarmad, smärt, gull hårig,

En ny Aurora kom:

Från kämpe tjugeårig

Hon vände ohörd om.

Der slog så stort ett lijerta

Uti hans Svenska barm,

I glädje som i smärta,

Blott för det Rätta varm.

I med- och mot-gång lika,

Sin lyckas öfverman,

Han kunde icke vika.

Blott falla kunde han.

Se, nattens stjernor Idossa

På grafve 11 längese'n

,

Och hundraårig mossa

Betäcker hjeltens ben.

Det herrliga på jorden,

Förgänglig är dess lott I

Hans minne uti Norden

Är snart en saga blott.
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Dock — än till sugan lyssnai"

Det gamla sagoland,

Och dvergaiåten tystnar

Mot resen efterhand.

Än bor i Nordens lundar

Den höge anden qvar:

Han är ej död, han hlmnhii-,

Hans blund ett sekel var.

Böj, Svea, knä vitl grillen

Din störste son göms der.

Läs nötta minnesskriften,

Din hjeltedikt hon är.

Med blottadt hufvud stiger

Historien dit och lär,

Och Svenska äran viger

Sin .segerfana der.
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K P I L O G

\U\ Jflagiiiiter-iiroiiiotioEieii i liiintl

1820. '

Den glada fest, den lagerfest är slutad.

Till älskad krets af syskon och föräldrar,

Som räknat månader och dar och stunder,

Den efterlängtade, den kära yngling

Tillbakavänder, nu en bildad man,

Med mästerbrefvet och med segerkransen.

Betydningsfull bör festen vara för er,

J lagevkransade, J njån vigde!

I ringa bilder har det högsta gått

Förbi i dag för edra glada ögon.

Ty detta är det herrliga hos menskan,

Att hon kan fatta tingens inre väsen,

Ej hvad de synas, men livad de betyda;

Och verkligheten, hvart vårt öga ser,

Den är symbolen endast af ett högre.

Parnassens tinnar hafven J bestigit,

De solbeglänsta mensklighetens höjder,-

Ty högre stiger icke menskan opp.

Än Vettenskap och Konst ledsaga henne.

* Författaren \ar promotor
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Fon- stod parnassfii i en luHliiisk verlcl

Och kring dess dubbla to])par dansade

I evigt solsken ungdomsfiiska Gudar

j

Men vid dess fot låg verldens medelpunkt,

Apollostaden * med sitt vishetstempel.

Ingifvelsen, den gudasände, hade

Sin källa der, och ur orakelhålan

Det mörka ödets anderöster stego,

Från jordens hjerta skickade i dagen.

Nu slår parnassen i den kristna kyrkan,

Men vigd och helgad, renad och förädlad.

Ty i dess granskap t^^das himlens under,

Och lammets hvita fana öfverskygger

Med engla vingar gamla gudaberget
5

Och orgelns toner brusa derutöfver,

Den store orgelns bild, som ingen ser,

Hvars silfverpipor gå igenom verlden

Och till hvars toner, spelade af Gud,

Naturens hjerta slår och sferer dansa.

En lagerkrans J hämtat från parnassen,

Bevaren den och glömmen ej hans anor!

Från Febus stammar han, från ljusets Gudom.

Ty idealet inider Dafnes skepnad

För Guden tlydde, som det flyr ännu

* Delfi, som af Grekerna iinsägs för jordens medelpunkt.

Der var äfven Kastaliska källan ocli Pvlhiska oraklel.
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För vishetens och suiij^eiis vän pci jorden,

AiidUuten följde han den flyende,

Den älskade, ntöfver ])erf^ oeh dalar,

Med lyran på .sin arm, och allon vimlen

Slog ett adagio i dess silfversträngar

,

Och Gudens suckar svarade dertill.

Och redan är förföljarn henne nära,

lians andedrägt re'n hränner hennes skuUia,

Hans armar Öppnas re'n att tamna henne.

Dä bad hon upp till Zeus nieil sträckta hänch-r

"Förbarma dig, o gif mig ej till pris

it snillets Gud, ej sädan som jag är

Lät honom fatta mig frhvamlla ftirr.

Hur helst du vill, den lefvande gestalten I"

Och se, på en gång (imderbart att höra I)

De späda föttren växte fast i jorden.

Det smärta lifvet reste sig till stam.

Till grenar bredde sig de sträckta händer.

Och håret susade som löf i vinden.

Körd tryckte Febus (k^n för\andlade

Intill sitt bröst, ännu var Uädet \armt.

Och hjertat slog äiniu uiundcr barken.

En f|vist han bröt sig utaf nyfödd lager-

Och Hatade den in i g^vlln<' 'ockar.

Och bar den jemt till tecken af sin kärlek.

Och frän den stunden (det är sagans mening)
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iOnNå Febi söiiev c\ del liögsUt ,sk(

D(!t högsta sanna: det tlyr imdaii loi dem.

Och, när det stadnar, är det re'n IVirvaiidladt

En ringare natur, en fallen engelf

Den rätte engeln bor iippiifVer stjernor.

Men ur den faUnes anlet genomskina

De höga dragen af ett himmelskt ursprung.

Och Dafiies hjerta klappar under barken.

Bevaren derför eder lagerkrans,

Ty tlen betecknar edert mal i lifvet.

Han binder eder vid de högre makter.

De eviga, som vistas uti ljuset.

Och nu sitt tecken pa er panna fäst.

Men tecknet är ej saken, vägen ;ir

Ännu ej målet, det står f^erran borta.

Hva{L dagens högmod kallar mästerbrefvet

Ack! det är ju ett städjobref allena.

En pantförskrifning af ert hela väsen

Till ljusets tjenst, till sanningens. I dag

J hafven svurit hennes adelsfana.

Ty mensklighetens adel samlar hon,

Ocli ingen ofrälst kämpar under henne.

En stormig tid, en vild enioUar eder.

En väldig \alph»ts, lika \\d med jorden.
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Det murkna gamla, det omogna nya

Med blind förbittring kämpa nu om verlden.

Hvart striden bitar, det vet menskan ej,

Dess lotter vägas på de gömda vigter,

Som bänga dallrande emellan stjernor;

Men ljusets vän vet lätt sin plats i striden.

Det sägs, att solen sänks, att dagen grånar:

Välan, så kämpen under aftonrodnanj

Dag är det nog ännu att vinna slaget.

Tron ej bvad båglösbeten bviskar till er.

Att striden är för bög för er förmåga,

Ocb att den kämpas ut väl er förutan.

Hvad menskligbetens berrlige ba sökt,

Sitt bela sköna, rika lif igenom,

Väl är det värdt att sökas af oss alla.

O! det är skönt att sluta sig till dem.

Om också som den ringaste, den siste.

Men för de böga makter ofvan skyn

Är intet ringa, intet stort bär nere.

Härförarn ensam vinner icke slaget,

De djupa leder vinna det åt bonom.

Verldsanden verkar genom menskokrafter,

Ocb af det spridda ringa fogar ban

Med konsterfarna bänder bop det stora.

Så bringom villigt till bans baf af ljus

Vår ringa gnista, till bans gudakrafter
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Vår menskok ra (t. —
Ty det iir kraft och klarhet,

Som Febus fordrar af de kransade.

Den samme Gud, som tände dagens fackla,

Var äfven Guden med det gyllne svärd,

Med silfverbågen , hvilken fällde Pytlion.

Sjelfständig kraft är mannens första dygd.

Fast skall han stånda som en Herkulsstod,

På klubban lutad, höljd i lejoidiuden.

Det lösa vacklandet, den blinda lättron

Är dagens kräfta uti unga sinnen

5

Hon fräter tanken boit ur hjernans kamrar,

Och mod och styrka ur det fria bröst.

En hvar kan icke bli en Genius,

På säkra vingar stigande mot ljuset
j

Men hvem som vill kan pröf\a, forr'n Iiandömmer,

Kan fatta sjelf den sanning, lian besvärjer,

Kan känna sjelf det sköna, han beundrar.

Helt visst i tankens stilla verldshaf än

Der ligga många obekanta öar.

Och mången stjerna speglas der kanske,

Ej hittills upptäckt utaf forskarns öga.

Kan du ej plöja sjelf de djupa vågor,

Så lyssna villigt till de vises röster

,

De vidtberestes, som med siikra tecken

Tillbakavända från de nya landen.
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Men tro ej allt livad skeppare förtälja

Om oerhörda ting. som de erfarit.

Om verldens gåta, äiidtligt löst af dem,

Och om den vises sten, som de ha funnit.

De arme dödlige! Den vises sten

I knappen sitter på Allftulers spira.

Och menskohänder bryta den ej lös.

Förgäfves mana de den höga sanning

Med mörk besvärjningsformel; just det mörka

Fördrar hon icke, ty hon bor i ljuset.

I Febi verld, i vetande som dikt,

Är allting klart: klar strålar Febi sol,

Klar var hans källa, den Kastaliska.

Hvad du ej klart kan säga, vet du ej;

Med tanken ordet föds på mannens läppar:

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Den sanna vishet liknar diamanten,

En stelnad tiroppe utaf himlaljuset

j

Ju renare, ju mera värd han skattas,

Ju mera lyser dagen ock igenom.

De gamle byggde Sanningen ett tempel

,

En skön rotunda, lätt som himlahvalfvet

,

Och ljuset trängde in från alla kanter

Llli den öppna rund. och himlens vind

Melodiskt lekte i dess pelarskogar.

Au
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Nu byggei mail ett Babelstuni i stället,

En tung, barbarisk byggnad: mörkret kikar

Igenom trånga fönstergluggar ut.

Till Iiimlen skulle tornet nå, men liittills

Ilar det dock stadnat vid förbistringen. —
I diktens riken är det, som i tankens.

All dikt är genomskinlig. Af kristall

Dess stad är byggd, och ljuset, tusendubbladt

TillbakastrAlar från dess spegelmurar.

Men på dess gator vandra upj> och ner

Ovanskliga, olympiska gestalter

Af strålar väfda och af rosendoft;

Det fuis ej tläck på deras gudalemmar

Och himlens stjernor skina dem igenom.

Allt snillrikt träffar som en blixt: det är

Ett ögonblickets barn, men ögonblicket

Utaf dess verkan går igenom sekler.

Tro ej, det mörka är betydningsfuUt,

Just det betydningsfulla är det klara.

Betydelsen är som en spegelbild:

Den är ej till, då intet öga ser den.

I många strålar bryter sig det Sköna

För menskans syn: till alla sidor blickar

Det rika ljuset med sitt Janusaidet.

Den höga Konsten är så lik som ljuset,

11



En stor majighöriiing äi' tless Ifmpelbvggiiad.

All färg fördrar hon, endast mörkret ej

5

Hvar mörkret finnes, der har Konsten felat

Oeh solen, himlens snille, liar gått ner.

Sä lefve ljuset I Sprides det af eder

I fosterlngden , i det kära landet,

Der barndomsvänner bo, och fädren livila.

Frid ()fver deras stoft! Ett minnets land,

En stor stamtatla är det höga Norden.

H varthelst vi blicka stär en hågkomst för oss.

I hjeltars aska gro de Svenska skogar.

Om äfvent}^' från fordom sjunger vågen,

Och Nordens himmel skrifves full hvar qväll

Med gyllne runor om de store döde.

Der blickar Wasa till sitt frälsta folk,

Linné ser ned till sina blommor alla.

Och Kellgrens öga söker än sitt land

Hvar gång han stämmer in i sljernesången.

Förtörnen ej de väldiga deruppe,

De himlaklara! Siaren har sett dem

Betänksamt skakande de visa hufvud

Åt tidens tecken, åt de feberdrömmar,

Som spökade i kärnfrisk Nord, åt töcknet,

Som lagt sig kring den fordom klara himmel.
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Men nortluiiviiidtni är ej död äiiiin,

Jag Iku' på afslånd slagen af dess vingar;

Han lläklar smittan bort frän berg ocb dalar

Ocb sopar stjernebvalfvet rent igen,

Ocb Nordens sinnen klarna med dess bimmel.

Med detta bopp jag beniförlofvar er,

.1 ädle ynglingar, J ljusets svurne.

Det evigas apostlar uti Norden!

I fosterlandets namn, i menskligbetens,

Jag lyser deras frid utöfver eder.

Gän ut, prediken Evangelium,

Det Sannas Evangelium, det Skönas,

Det glada budskap frän den bättre verld,

Der allt är gudafrid ocb bimlaklarbet.

Ocb när J en gång (gälle det er alla !)

Igenomstridt den femtiåra striden

För ljusets sak, när er gullbröUops-fest

Med Sanningen är redo till att firas,

Ocb evigiietens gräns-sten, grafvens bäll,

Som vigselpall står öfverbängd med blommor:

Välkomna då, J silfverbårade,

J Febi svanor, o! välkomna åter

Till samma tempel, som i dag er rymmer,

Till samma lager, ej förvissnad än,
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Men blott ett hälft århundrade mer mogen!

Ack! icke jag emottar eder då,

Förstummad länge.se'n är då min stämma,

Och detta hjerta, som slår nu så varmt,

Är stoft, och någon vänlig stam deröfver

I vinden skakar sina gröna lockar.

Men anden (hoppas jag) ser ner ännu

Till jorden, till de välbekanta ställen,

Der tåget skrider öfver Lundagård

I templet opp att hämta sina kransar.

Och sakta orda mellan sig de gamle

Om flydda dagar, om sin ungdoms drömmar

Och jemte dem ett slägte, ofödt nu,

Med vördnad lyssnar till de visa röster j
—

Då gläds jag än en gång åt eder högtid.



165

Till Agarclh

vid hans återkomst fi-ån Fraitkrikc.

(.1821.)

Välkommen hem! Hvad sökte du i Söder,

Som ej fins här?

Hvar gräset grönskar och hvar blomman glöder

Ditt rike är.

Ett herrligt rike, och ett folk at englar

I jordens grus!

Förnöjde sitta de på lätta stänghu-

Och dricka ljus.

Dagg kallas glädjetärarne, som falla

På deras kind,

Och himlaspråket, som de tala alla,

Ar sommarvind.

Väl den, som fattar rätt de stilla orden

JNär vår står ung!

Skönt är ditt rike, skönt jemväl i Norden

Du blomsterkung.
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Styr det som förr 5 välkoriimeii till oss åter I

Gif nu dill vård

Åt blomstren ock, som Svea knoppas låter

På Lundagård!
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l§kåiii»ka Hofrätteiiiii iiiviguiiig

den i Juli 182/.

For H. y\. KOMNGEN.

Äköii är, o kung, cliii dubhelkioiia:

Den sjelf da vann med ljiag<ler.s rätt.

Bär den som hittills , och torsona

Din samtid med en kungaätt.

Mot dagens tadel, tlagens tara

Beskyddar lätt den gvlhie ring^

Men kungar måste ätVen svara

På häfdeiuas Allshärjarling.

Der är, o kung, ej folket ringa,

Men mången hög är ringa der.

Ty våldet der förutan klinga

Och smickret utan tunga är.

Väl dig, C.\KL JOHAN! för din ära

Du linner der en oköpt tolk;

Den tolken är ditt hjeila nära:

Ditt skonade, ditt fria folk.
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För II. K. U. KRONPRINSEN.

Och (Ui, som äitVa skall lians spira,

Alf ock hans nit för rätt och lag!

Prins, skönare kan dn ej iira,

Än nu du gjort, din födslodag.

Som klippan pA de fasta gnmder,

Står Nordens thron på Nordens lag,

Med hjessan Irvgg mot himlens dunder,

Och foten fast mot böljans slag.

Från Södern hänger, och till Norden

En mäktig våg bland stjernors här.

Hon liåller verlden jemnt: på jorden

Rättvisan hennes afliild är.

De minsta välden, som de största,

Dem bär, dem upprätthåller hon.

Ett domarsäte var den första.

Och del blir ock den sisla thron.
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I OR HOFRATTEX.

Du lagens nyss upplåtna öga.

Du tunga uppå Themis våg,

IJell dig af låga och af höga,

Du väntade af hög och låg I

Du länk från folket till monarken

,

Den svages skygd, den trycktes hopp!

Som fordom Israel till arken

,

Till dig allt landet blickar opp:

Det skörderika land, det sköna I

I vågor går den gyllne slätt,

Och stilla susa lundä| gröna: —
Omgärda dem med frid och rätt I

Glöm ej, hvad våldet blott vill glömma

De ädlas tröst, de visas ])ud:

"På jorden måste menskor dömma

.

Men öfver stjcrnor dömmer (nid.'"
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Nkålar

vill ii. A. //. I\ r o II I) r i n se II ."i älfrkoinsl till Svniije

1822.

För H. M. konungen.

Un gaf" åt Nordens hjelteiiiinueii

Ditl namn och dina bragders dån,

Gaf nya land och nja sinnen
j

Hvad bäst du gaf, var dock din son.

Min är han, — så ditt hjerta talar,

När han Europas kärlek Tar j
—

Men Nordens haf, dess berg och dalar,

De svara åter: han är vår.

För H. k. H. kronprinsen.

Välkommen, Prins! Till trofast sköte

Din Nord dig åter trycka får.

Ditt glada folk går dig till möte,

Som Längtan emot Ho])pet går.
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Lik drottariie i fordiia verldeii

Du nyss din Eriksgala red
5

Då svor, hvartlielst du styrde färden,

Hvart hjerla dig sin hylliiings-ed.

Ocli Södern tjusades och lade

Sin blomsterduk uppå din stig.

Af allt det sköna, som han hade,

Det skönsla dock det gaf han dig.

När Maj liar iöfvat våra lindar,

Och vakteln slår på lummig strand,

Då kommer hon med vårens vindar,

Med svanorna, till Sagans land;

Der miunet än på trötta vingar,

Från runsten och till runsten flyr,

Och stormen som ett Dräpa klingar,

Och bäcken som ett äfventyr;

Ocli full af hjeltestoft är jorden,

Och himlen sjelf af sagor full,

Ty der kör Thor sin vagn kriug Noi den

Och Freja spinner der sitt guU.
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Thors kraft och Frejas skönhet vandra

Två gyllne bilder i det blå.

Den ena är för dig, den andra

För henne, som du tänker på.
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TILL

forska stortingets Deputerade

\v Norden icke skön, J bröder,

Är den ej nu er dubbelt kär?

Hvar ligga länderna i Söder

Så lyckliga som Norden är?

På thronen sitter mognad ära

Med krona och med lagerskrud,

Och thronen, liksom folket nära.

Slår Hoppet med sin unga brud.

Hon uppsteg, skön som Frejas stjerna

,

Ur vågorna på klippig strand,

Och hjeltedottren trifves gerna

Uti det gamla hjelteland.

Det är ej här, som annorstädes.

Der slafvars glädjerop beställs,

Ty IVitl kring Östersjön man glades

Och fri är glädjen veslanfjälls.
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Och forntids store andar l)licka

Med tjusning till den jord, dem födt,

Och framtids Nornor duken sticka

Med lager och med rosenrödt.

De ädla brödrafolken lefve,

De tvillingar ur Asahem!

Och Norden blifve — hvad han hlefve.

Om samma lae förente dem!
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Föl- ONCAR oeh »lONKFI]^/!

1823.

Ull Gud, till livilken fiidrens sliigte bad,

Dii, som sA länge iippiättliällit Norden!

Håll än din hand utöfver land och stad,

Gör folket trefvet och gör kungen glad,

Och visa bort frän oss den storm, som gar

kring jorden!

På Carlarnas, på Odens kungastol

Låt Oscar trifvas, låt hans ätt fä stanna!

Hans ära flyge ifrån pol till pol,

Och präktigt skine tidens midnattssol

Uppå hans kronas guld, på lagren kring hans

panna

!

Men som en rosenknopp, i kronan fäst,

Som en förgätmigej i lagerkransen,

Så glade Josefina oss clernäst,

En hvit, en rosenröd och blåögd gäst,

Skön, som på hjeltars stoft en Alf i månskens-

glansen.
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I Sveas salar vare ljus och ivid

,

Och frid och ljus i Sveas hyddor vare I

Och når till stranden tidehvarfvets strid,

Han brjte sig, som vågorna, der vid,

Och Gud och kung och folk sin gamla Nord

försvare!

^!>kal



177

Nkål I »ötiiiska Förliuiiilt^t.

(1829.)

IMär Oden med Åsar från solens land

Drog segrande in öfver Sundet,

Och spridde ett slägte kring Mälarens strand

Med ljuset i tanke och svärdet i hand —
Då stiftades Götha Förhundet.

De ältgode män, som sin kungslol ställt

Kring bordet i höga Walhalla,

Och hjelten, som blödde på Liitzens fält,

Och han, som drog djerf öfver fruset Balt,

De voro förbundsbröder alla.

Linnaei system, som för oss tyder ut

Hvar dalens, livar ängarnas runa.

Och Polhems kalkyler och Wasas beslut.

Och Kellgrens evärdliga sånger till slut.

De äro förbundets Iduna.

12
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Hvad storsiiit är handladL i farans stund,

Hvad skönt, som är bildadt i Noifdeu,,

Hvad ädelt, som blomstrar på jernmängd grund,

Det kommer dock allt från det gamla Förbund,

Församladt på toppen af jorden.

Så länge det fms af den fria ätt

Blott två, mellan fjällen och Sundet,

Som låga för Sanning och våga för Rätt

Så länge bryts icke Förbundet så lätt:

En skål för det fasta Förbundet!
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HUål i Pi'cs<e-Ntåii€lel.

(rf. / Maj 1829.)

lien store Amlcii gar sin gäng ilerulc.

Förklarar himlen och gör böljan fri

5

Men äfven här, i kretsen, som vi slute,

En fläkt utaf hans vingar känne \i.

Hvad lif han gjuter i hvart hjerta necler,

Klär hvar förhoppning grön, som snart hvar stam

!

Välkommen du vår Nyårsdag, som leder

Den sena våren öfver Norden fram

!

Skin gladt på stadens torn
, på sjö och lunder.

Krön Riddarholmens spiror med din glans!

Ty Sverges ära sofver derinunder,

Och ingen glömnie hvatl här fordom fanns!

Och när på Mälarvågen aftonljuset,

En hektisk rodnad likt, har slocknat ut,

Då se vi opp till mörkblå Riddarhuset,

Det stjernbeströdda , der all split tar sinl.
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Dit bedje \i till kungars kung alt styva

Så rådslag, som beslwt, till landets väl,

Och till den frihet, som ej heter yra,

Och till den lydnad , som ej heter träl.

En Majskål, bröder, för det kära Norden,

För kung och kungahus och tvillingsthron

,

För himlens grundlagsfrågor här på jorden:

Förädlad mensklighet och Religion!
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Vid ]fIagister-iiroiiiotloiieii 1 liUud

1 re gånger tre midsommarens sol har stigit ur

vågen

Tidigt på morgonen upp och vakat tills länge på

qvällen

,

Sedan jag talade här, med en krans af ynglingar

kring mig.

Tre gånger tre af de vexlande år förändra oss alla,

Plöja i pannan , och snöga i håret , och snöga i

hjertat.

Köld är den åldrandes vinst; men jag prisar

evärdlige Fadren

Att han bevarat mitt inre för frost, att jag älskar

som fordom

Tankens allvarliga värf och diktens olympiska

lekar.

Derför jag glades som förr af staden, helgad åt

begge,

Der jag förlefvat min gladaste tid, der löfviga

kronor

Känna igen mig ännu och helsa bekant , och en

hågkomst

* Författaren föredadde vid denna akt Prokan&Ierens ställe.
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StAr i hvart fönster och nickar mig Ull med (öi-

klarade ögon.

Dock — när kronorna dött, och de hjertan, som

mindes mig, brustit,

Se, då står det ånnu det mäktiga templet, det

fasta

,

Under livars tusenåriga hvalf parnassen har

ställt sig.

Hemma jag räknar mig der, ty han är befolkad

af minnen

Fjerran frän skönare dar, och af er, J fäder och

Vise!

Ingen jag skådar bland er, som ej vän eller lärare

var mig:

Mången jag saknar likväl, och en,* som sednast

har bortgått

Tog mig i faderlig vård och läide mig skalan

till sången.

När jag var ung och behöfde hans råd: och han

härmades icke,

Om jag ej följde dem jenit, men försökte, som

ynglingar pläga,

Vingarnas par i rymder ej hans; det var ädelt

af honom.

Professor A. Lnlbeck.
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Ryktet mä glömma lians namn, men jag tackar den

glömde i grafven,

Ack ! i en främmande graf , ty han dog i befol-

kade öcknen,-

Enslig i lifvet han var och enslig förhlef han i

döden. —

Miinnen må j^eka på graf och på natt, men för

eder, J unge,

Falla dess varningar, likt timvisarens skugga,—
i solsken.

Se hur haji strålar den Deliske Gud, hur han

kläder med lager

Porten, som förer er in i verlden, er första

triumfport!

Icke den sista blir det (så tanken J), vägen är

fullsatt

Framåt med likar till den, och strålande tem-

pel på höjden,

Fulla af Gud, blott vänta på er, och lärarestolar,

Vishetens åldriga bon, förbida er: domaresäten

Bjuda er hålla med kraft rättvisans osvikliga

vågbalk.

Hela den blomslraiwie vcrld , den sköna, som

lefver inom er,
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Ut iiiä hon träda ocli prägla sig af i stat ucli i

kyrka.—
Glänsande syner är det: jag liar sett dem, jag

ock , i min ungdom,

Ark! men för litet al' dem blef verkligt. För-

trollade öar

Skimrade äfven tor mig: min blick var på le-

dande stjernor.

Handen på nxlret alltjem t, och jag bredde h var t

segel i vinden.

Men när jag nalkades bäst, då veko de öarna

undan,

Vika mig undan ännu allt längre och längre i

vester,

Stanna ej, innan de nått nedgående solen, och

der först

Ankrar den simmande vVrkipelag, — haji ankrar

i grafven.

Dock — fast allt ej må nås, är bemödandet skönt,

ty i lifvet

Sträfvandet sjelft är sitt mål, när det gäller hvad

ädelt och stort är.

Derför förmanar jag er, att J akten och minnens

med kärlek

,

Äfven när hjessan är kal, de drömmar, som bodde

inunder
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Ynglingens krusiga hiii-, ty de komma från Gud
,

och att mannen

Icke ma tänka för smått, l)ör ynglingen, hoppas

det stora.

Ack! men det stora är ej för en tid, förbildad

som denna,

Som af den ganda har gömt hvart lyte, och

tager förskottsvis

Alla den nyares fel. Sen pa, hur den haltande

vacklar

Mellan idén oih handlingens kraft, oduglig för

begge,

Hermafroditisk , ej qvinna, ej man, ej dikt och

ej sanning,

Obevingad för skyn och vingelfotad för jorden.

Detta är lynnet alltjemt af en tid, som ännu ej

satt sig;

När han går öfver till form, månskifte i liäf-

derna är det,

Vädret är vexlande då, och magnetnåln irrar

kring skifvan.

Skall hon ej föra er vill, så förstån missvisnin-

gens gradtal.

Styren som slode hon fast, och det Rätta står

fasl och del Sanna,

Hur Ulan frMlydcr dem ock , och det Sköna, som

ve\lar härnere.
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Har dock i himlen sin eviga grund, sin slående

iirliild.

Hållen er fäste vid dem, vid de tre, hm- tiden

må vackla.

Ynglingar, hören en faderlig röst , — ty som söner

jag anser

Alla bland eder i dag, och en son jag har ju

ibland er,

Fostrad med er, och Inldad med er, och som

älskar och söker

Samma det målet, som J, jag välsignar i honom

er alla —
Rakt fram vare er gång, men sen J till höger,

till venster,

Skefögd handlingen blir, för en tidsnyck vike ej

mannen.

Tiggen ej dagens beröm, den som kryper opp

till sitt rykte

Hastigt han faller igen: förakten den surrande

myggdans

,

Född i en slocknande sol , ty den krans, som J

söken, betecknar

Ännu det evigas grönskande ring, han är mer

än för stunden.

Detta är summan af tidens behof, det är summan

af festen.



187

Dock — ja^ rörgiitcr mig häi-, jag fördröjer

allenast er högtid.

Mig hör dagen ej till, det är du, som skall tala

och lära.

Derlor, du vän IVån ungdomens dar, du purpur-

beklädde, *

Innan din pur])ur gar ner, i dess aftonrodnad

bekransa

Lockar, son) längta till lagren i dag; så har OSCAR

förordnat.

ln]ian du börjar likväl din lagerfördelning, så

skäl di mig

En; den är icke för mig, men i en vill jagadia

dem alla.

Skaldernas Adam** är här, den Nordiske sängare-

kungen
,

Thronarfvingen i diktningens verld, ty thronen

är Göthes.

Visste blott OSCAR derom, han gäfve sitt namn

At min handling:

Nu är det icke i hans, och än mindre i mitt,

men i Sangens,

* Promolor, Prol. Enycsliöm, var tillika afgäonde Uektor.

** Adam Oohicnschlägor.
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1 den evärtlliges namn, förnuinmeu i Hakon och

Helge,

Som jag dig bjuder en krans, han är vuxen der

Saxo har lefvat.

Söndringens tid är förbi (och hon borde ej funnits

i Andans

Fria, oändliga verld), och beslägtade toner, som

klinga

Smidet utöfver, förtjusa oss nu, och synnerligt

dina.

Derföre Svea dig bjuder en krans, här för jag dess

talan

:

Tag den af broderlig hand och bär den till minne

af dagen!
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Till Byström.

[U29.)

livad störst och ädlast Minnet äger,

Hvad skönast som Naturen har,

Det dör och vissnar, men du säger:

"Träd fram i marmorn och blif q var!'

Då stanna Styrkan och Behagen,

Ett folk af Gudar, i din sal.

Till evighet du adlar dagen

Och skönheten till ideal.

Hur lef\ a de i stenen alla,

Hvad former i olympisk glans I

Lyd, ty du hör kung Carl befalla.

Och böj dig, det är Segrens krans I

Gå tyst, det är Linné, som grundar

På blomsterverldens stilla gång:

Väck ej Bacchanten opp, som blundar

Och stör ej BeUman i hans sång!

O konst, förunderlig att skåda,

Som jorden fast, som himlen ren!
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J.)u inetllar l^ii.sl emellan båda,

Ty du försmiilter tleni lill en.

Det är ej jordens låga söner,

Som gå i Sergels sal igen:

Odödligheten pannan kröner,

Fast foten rör vid stoftet än.

Du Nordens son, luigg Nordens minnen,

Gif hjeltedrag och majestät

Åt tjugu seklers hjeltesinnen!

En väldig basrelief blir tlet.

Och när du ej har fler att skära

I yfverboren marmorhäll,

Som underskrift på Nordens ära

Din egen bild i randen ställ!
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IVaiioleoii^ graf.

{i 831.)*

Kör ej hans stoft j hvarhelst det hvilar

Står segerpelaren derpå.

Det är hans ära blott, som ilar

Till jordens gräns; låt stoftet stå!

Det var hans storhet, att han ville

Förena hvad dock söndras skall,

Det Gamlas och det Nyas snille,

Det var hans storhet — och hans fall.

De hegge böjas ej tillsamman,

De sprnngo sönder i hans hand,

Och snart igen upplågar flamman

Af deras strid kring haf och land.

Den nya verlden med den gamla

På djupet möts, der .solen vänds.

Och forn- och fram-tids andar famla

På minnenas och hoppets gräns.

* .Med anledning af de flera förslag, som redan dfi gjordes

i Franska deputerade kammaren, alt flytta Napoleons stoft

till Paris och förvara del under segerkolonnen pä Ven-

ilöme-platson.
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Bland slocknade volkaneis härdar,

En vågbalk tned två tider pa,

En gränssten mellan tvenne verldar,

Hans urna står, — der må hon stå!

Der kan han öfver hegge blicka

Och peka med sin herrskarstaf,

Hur begge sina vågor skicka

Att brottas kring hans jättegraf.

På
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På Ciiii^tar II Adolfs luliiiiesfest.

(1832.) *

111 föll tor allt hvad meiiskaii heligt äger,

För frihet, ljus och tro.

Ett Herrans tabernakel var ditt läger,

Der blott cheruber bo.

Du bad till Gud hvar gäng du strida ville.

Och han förnam din bön

Och nedsteg i ditt svärd och i ditt snille j ^

Det var din trohets lön.

Det var en ringa hop, du ledde neder

Från snöns och bergens landj

Men ingen menskomakt bröt dock de leder.

Din ande sammanband.

Så gick det fram, det stora företaget,

Med ljusets frön uti,

Tilldess du låg uti det vunna slaget

På blodig jord, men fri.

* Verserna afsjöngos af Wexiö GymtitT^ii-ungrlora.

I

A
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O Sveas iira, sköna morgonstjerna

,

Hur är du gången ned!

Men i de rymder dväljes minnet gerna

Der förr din glans du spred.

Hvarhelst en tanke far på lösta vingar

Mot himlen solbeglänst,

Hvar vettenskapen forskar, sången klingar

Der se vi ha7is förtjenst.

Om honom än det öppna templet talar,

Om honom tidelivarf,

Som ljusna fjerran: sjelfva dessa salar

Vi fått af hjeltens a rf. —

Derför med tårar fire vi ditt minne,

Det största Norden vann,

Du ädla, fria, konungsliga sinne,

Du ljusets riddersman!
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Efter taletis »Ini vid OiBM»r Adolfi^-

fcsteii

i Wexiö domhjrka, d. 6 Sor. iS3i.

Irlitt tal är slut. Hvad skulle jag ha sagt

Om tankens frihet, och om ljusets makt,

Om ej ditt svärd de hotade försvarat,

Om ej din själ pa jorden dem förklarat

Och trj^ckt sin prägel på ditt tidehvarf?

Frän slägt till slägt den prägeln gar i arf,

Som mensklighetens hjertsköld, och Oirenar

De ädle alla, hur sig ätten grenar.

Der svärmar nu så mången Frihet kring

Med larm och gyckel öfver jordens ring,

Stör hafvets frid och öarnas och landens,

En Frihet blott är sann, och det är Andens.

Den är från himlen, är för alla gjord,

Guds konungaförsäkran till sin jord,

Och livar en menskohand den höge binder,

Der vissna rosorna på slägtets kinder.

Det var för den dut kämpade. —
Farväl,

Du ädla, öppna, rena hjeltesjäl I

Naturen blir sig lik, och dolda krafter

Förnya ständigt hennes närings-safter.



19Ö

Den samma sul, som sken pä Breileiiteld,

Står ännu qvar på samma himmel ställd,

Och våren kommer än alltjerat och sätter

En blomma, der du föll på Liitzens slätter;

Men menskovälden vexla ständigt om,

Och sjunket frän sin ära småningom,

Förträngdt från länder, der dess thordön farit,

Ditt folk är icke livad det fordom varit.

Och har till skydd på sin förgätna Ö

Snart blott sitt armod och den djupa sjö.

Ack, längese'ji vår sol är nedergången.

Och all vår storhet lefver blott i Sången.

Ty de, för h vilka fordom verlden skalf.

De äro stoft i Riddarholmens hvalf

Ifrån det stamträd, som vårt högmod gläder,

Vår nakna tid med fikonlöf sig kläder:

Vi tala öfver allt livad fädren gjort.

Men våra egna bragder ingen sport.

Ser än från stjernorna den store anden,

Förbarme han sig öfver nordanlanden !
—

Det gifves stunder i ett jordiskt lif.

Helst sedan dagen slutat af sitt kif

Och söft sin korla fröjd, sin korta smärta.

Då menskan h vilar invid nattens hjerta.

Och högre tankar, bättre känslor slå

Sin rot i hjertan, som dem ej försmå.
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Om i en sådan .stund ditt sinne känner

Kn himmelsk kraft, som sina \ ingår spiinner

Och tar dig med sig på sin himmelsfärd

Från små bekymmer och från dagens flärd:

Om då du anar, att det finnas torde

Ett högre syfte, att du lefva borde

För något bättre, ädlare behof.

Än blott din lilla del i dagens rof,

För mensklighetens sak, dess ljus, dess heder

Och för ditt folk , hvars ära vill gå nedei-,

Och för ditt land, Europas Riddarhus,

Hvars sköldemärken falla nu i grus.

Och barnen krypa in med svärd och bälte

I fädrens hjelmar, för att leka hjeltej

J Svenske män, om någon sådan stund

Ert sinne lyfter öfver jordens grund.

Då sägen ej, det är en dröm. J glönuiien.

Att edra fäder drömde just den drömmen,

Och der fanns ingen ibland store män

,

Som icke lefde eller dog för den;

Del är om den, som himlens lyror sjunga,

Och Gustaf Adolf talar med desf: lunga.
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\Ul eii l'Oii€ei*t Hll forman for JTial-

iiiö siad»» arliefis-Surätfiiiiig.

iDec. 1832.)

!Tlt'(l dödens svalla Ilägga Handeln seglar,

Och Neildstöieiiarii är en fraktad gäst,

'I v böljan sjelf är smitlad, ocli man reglar

Jlxar »ijjpen strand lör fiiiktan eller pesl.*

Och äiel om är himlen mörk som sorgen,

Och sommarsolen blott en saga är.

Det växer gräs på de förödda torgen

,

Och tiggarstafvar, livar en Innd är när.

Från dörr till dörr de bleka barnen löpa

Och tigga bröd och växa opp till brott.

Ack! det är lätt atl med en skärf få köpa

Sic; IVi från ()i<onblickets ömkan blott.
'n

Men vill du gifva så alt engiar gladas,

Så atlijelp ej, men förekom en nöd:

Tänk ii])på allas, men dock helst de spädas.

Och den, som arJn-l ger. ger ofkså l)röd.

' Kolera-sjukdumfiTi nuimade sia vid denna tid Sveiiges kuster.
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Till iiigeii amiaii gålVa är du piigtig,

All annan är förspilld. Ju mer du ger,

Ju mer begärs det. Som en vattusigtig,

Ju mer han dricker, törstar desto mer.

Gif derför ej för dagen, men för lifvetj

Den Vises gåfva tusendubblar sig.

Tro, att med seder är det bästa gifvet,

Och tänk ännu, när du förbarmar dig!



(IS33.)

Tädren biiro s\ärcl och båga,

Och Lill inanneu ännu svärdet hör^

Men vi Ijära eld och laga

Slumrande uti det trogna rör.

Det är qvaft i sluten kammar,

Der vårt väsen bleknar bort i tvång;

Derför ut bland skogens stammar,

Ut på fälten ibland lif och sång!

Der är skönt, när våren diktar

Sina qväden i den gröna lund

5

Der är skönt, när hösten svigtar

Under bördan af livar gyllne rund:

Skön är vinlern sjelf, en saga

Mörk, men djiiptänkt, blott vi den förslå:

Han har sponsnö till att jaga,

Men till grafvens stilla land också.

Öfver dalar, l)erg och floder

Slröfva tappert, öfva kraft och luod!

Öfningen är konstens moder.

* Vid invigningen af en ny skjutbana 1 Chrislianslad-
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Lägg en sjal i Inart beviiigadl lod;

Kroppen måste lyda anden,

Och all kraft är lugn, som ej är svag:

Derför darra ej på banden,

Den, som darrar, hör ej till vårt lag.

Säker hand och säkert öga!

Ingen vet, hvad villebråd vi få,

Om det en gång börjar snöga

Stormande utur nordöstlig vrå.

Högt är då det spel, vi spela,

Vildt går jagten ifrån trakt till trakt.

Dubbelt farligt då att fela.

Men ock dubbelt skön den vilda jagt!
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.^vai* iiå Prof. AgaiMlli!^ inträdestal
i Svenska Akadeuiieii.

{Aug. 183 i.)

Välkommen bland oss, fast ej mer som förr

Den plats, du intar, aktas högt af alla,

En thron i Ordets eller Sångens verld,

Ett domarsäte utan jäf och villa.

I tankens rike väljes man till kronan,

Till lagerkronan: den en krona bär

Skall också herrska, den en sak förstår

Skall också dömma, det är tingens ordning.

Så troddes fordom, så tros nu ej mer.

Ack! stora minnen bo likväl härinne

I Gustafs stiftelse, der Lehnberg talte,

Och Oxenstjerna, Kellgren, Leopold

1 ädel täflan höjde sångens röster.

Ej mate vi oss med de store döde,

Men deras andar äro ej försvunna.

På gyllne stolar sitta de i molnen,

De hviska stundom ned uti vår själ.

Och Minnets ära, om ej någon annan,

Är vår, ty henne ha vi ärft af dem.

Men hvad är Minnet för en tid som denna,

Som ingen forntid, ingen framtid har.
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J31oU ögon hl icke I . som man allas i.

Der dagens infusions-djur leka IVilicL

I tanklöst h vimmel, eller falla ner

1 platt afgndadyrkan — för sig sjelfva?

Frisinnig iir vår tid, och allt slags makt.

Jemväl den mildaste, den himlahurna,

Som styr och lär i Andens fria land.

Så snart hon erkäns, blir hon straxt förhatlig.

Ej en skall styra, och ej fler — men alla,

Ty medelmåttans jemlikhet är helig.

Hon stiftar lag i Staten, h varför ej

I Dikten äfven, som dock är en fristat,

Allmänningen, der betet Öppet är.

Och ingen bom behöfs och ingen herde?

Det går en jemkningsande genom verlden,

Som bortskär höjderna och fyller djupen,

Och icke tål, att nägot menskobarn

Får bli ett hufvud högre än de andra;

Dödgräfvarn lik, som också jenjuar allt.

Ty allas anspråk vet han att lorsona.

Och gläds, att kungens hufvud med sin krona

,

Och tänkar'ns, skaldens med sin lagerkrans

Förmultna sist till samma sloft som hans.

Välkommen lik\;il lili den stol . (Km ('^Icmiiig,

Metl silfNeislämnian. saU och lallc blommor.
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lians bild tlu målat oss så skön, som sami,

I mången skiftning ai" hans rika väsen.

Ett ädelt väsen: tro och ära bodde,

Nej bodde ej, men höllo der sitt hof.

Han var ej stolt, men kände dock sitt värde.

Och ej blott sitt, men äfven sina faders.

Hans bildning hörde till en annan tid,

Kanske en l)ättre , och hans sinne bar,

Ehurn blygsamt, dock sin ungdoms färger.

Med tidens ström gå ädlare naturer,

Som andra, neråt, men de simma dock.

Som svanen simmar öfver grumlig bölja

Och skakar slammet från sitt silfverdun.

Ej allt är fördom, som vi nu fördömme^

På mången grund, som nu är plöjd och harfvad
,

Ha mensklighetens bästa blommor växt.

Det rätta Riddarhuset är ej b^^gdt

Af sten, med sköldar målade på muren;

Gud har det timrat af ett bättre virke,

Och h varje vapen är en hjertsköld der.

Hvem vet ej detta? Äfven han det \issle,

Och just fördenskull slöt han sig också

Till ljusets Genius, som med slråligt svärd

Går kring ocii dubbar sina riddersmän:

Böj knä och stafva eden ocli var värdig!"

Med skilda gåfvor öfvas Ijuscls värf.
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Men den, som älskar deiii med redligt sinne,

Den, som beskyddar dem ifrån sin höjd,

Han stfir med rätta i den vigda kretsen.

Det var ej skrymtan, var ej fåföngt skryt

Uti hans kärlek för de vittras bragder.

Med trogna händer hjelj)te han en livar.

Som ville uppåt, och han såg med glädje

Jemväl på dem, som öfverfiögo honom, —
— För ordets gåfva satt han ibland oss,

En älsklig gåfva, skänkt af gode Gudar.

Ej stora tankar, som gå drägtiga

Med nya verldar, föl lo från hans läppar.

Som elden faller ifrån himlahvalfvet.

Men väl ett ariaregn emellan solsken,

Som vederqvickte både fält och dal.

Det låg en Gratie i hvad han sade,

Det låg en klang ur hjertats djup i rösten,

En tjusningskraft i blickar och gestalt,

Som sökte ingenting och vann dock allt:

Ett skönt, ett ädelt sinnes makt på jorden,

—

Dess inre blomstrar, derför blomstra orden.

Välkommen bland oss, fast du icke hör

Till diktens folk, som sväfvar utan styre

Emellan himlen , som det dock ej når,

Och jorden, der dess fot ej finner fäste.
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Dii hör till veltenskapeii, och tliii sångmö

År Sanningen, men kring dess giuliiletnniai

Det Skönas purpurmantel kastar du

I rika veck, och blixtrande idéer

Som ädelstenar lysa på dess bräm.

Så var det förr i Grekland och i Rom.

Lagstiftaren och hjelten och den Vise

De sökte alla dock det Skönas former,

Och allt det bästa bar dess nationaldrägt.

Enstaka tänktes da ej än det Sköna,

Det hängde icke löst på solens strålar,

En flygtig bild, ett gyckelspel i skyn,

Men blomman var det af en ädel lefnad

,

Med sina sugrör qvar i verkligheten.

Och derför grep det också annorlunda

I menskolifvet in, än det gör nu.

Du är Naturens prest och dess förtrogne,

Lyss till dess röster utur Delfigrotlan

,

Och täljer hennes pulsars pendelslag.

En egen tjusning följer också med

Ditt sköna yrke, med ditt blomsterfolk,

Naturens skötebarn, som ännu ligga

Och dia jordens barm , och medvetslösa

I salig slummer dricka lif och lugn.

Hur sälla dessa nerver, som ej känna.

Hur glada dessa ögon. som ej se!
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Af all lagstiftning, den för menskan är

Till slut den sämsta, lemna den åt andra I

Men det är skönt att se på tingens lagai-,

De himlastiftade, de guda-enkla,

De evigt friska, hvilka styra än

I verldens afton som de styrt dess morgon,

Hvar gång, som våren kommer i sin skönhet

Och skrifver ängen, skrifver dalen full

Med sina dikter, vaggande i vinden,

Hur önskar jag att kunna tj^da då

Det sköna språket, det Olympiska,

Hvars mening nu jag endast dunkelt anar.

Du känner det, du lärt det från din barndom

Och vårens unga, undersköna döttrar

Ha ingen hemlighet för dig, du står

Vid. deras nattduksbord i morgonstunden

,

Vet hvad harmonisk, gudabyggd gestalt

De svepa solskensslöjan om, och hör dem

Med rosenläppar hviska sinsemellan

Om nattens sagor, och i blomdoft andas

De sina känslor ut för den förtrogne.

Och bland de tusende och tusen än

Fins ingen enda falsk emot sin vän,

Men idel tro och oskuld, hvart vi blicke;

O öfvergif dem. öfvergif dem icke!
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Mig bar nian valt all la emot dig här.

En gammal prötvad ungdomsvän den andia

1 hopp att minnet om försvunna dagar.

Om bättre dagar, skulle kasta än

Sitt rosenskimmer öfver denna stunden.

O hoppets glans i lifvets österland I

O gyllne drömmar under morgonrodnan

!

Hvar är det hjerta, som ej saknar eder,

Hvar är det öga, som ej friskar opp

Med stilla tårar edra bleka rosor?

Hur många känslor, som förvissnat sedan

,

Hur många planer, h vilka nu stå lik,

Har Lundagården hängt sin skugga öfver!

På skilda vägar sökte vi vårt mål,

Men om det högsta drömde vi dock begge:

Vi stämde möte på Parnassens höjder

Och ej på Zions , der vi halta nu. *

Det var en lycklig tid, en rik, en herrlig,

Vår resa gick till obekanta land

Bland rika äfventyr, bland ärofulla.

Hvad näktergalar slogo rundtomkring

Ej blott i lunden, men i våra hjertan,

Hvad trollslott brunno uti morgonsolen

!

Förhexade prinsessor sofvo der.

De

* Prof. Agardh stod pä förslag till biskop i Carlslad.
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De skulle viickas genom sång och forskning

Och sätta lagerkransen på befriarn. —
Hur mj^cket annorlunda är det nu,

Sen åren gått med sina sorger alla

Utöfver lockarna och färgat dem

Med dödens nationalfärg, med det hvita.

Och hjertat ligger utbrändt i sin aska,

Och ögat liknöjdt ser mot grafveji hän! —
Från lifvets höjder stiger mannen ner,

Om ej med tomma händer, dock med trötta,

Med sårade, och all hans lefnads vinst

Hur fattig är den mot hans ungdoms drömmar I

Men livad han vunnit, litet eller stort,

Det är dock sak och verklighet: fast blommen

Har flugit bort, så står dock kärnan åter,

Och kring den kärnan växer fruktens guld.

Så skön är dagen ej för oss som fordom

,

Och ej så frisk, men, sedan solen mognat.

Är det dock skönt att stå i aftonsvalkan

Ibland de långa skuggorna och lyss

Till fågelsungen, äfvenväl från fordom.

Ej herrskar minnet ensamt, hoppet bor

Hvar lifvet bor, och det är mycket än.

Som kunde göras, innan natten kommer.

Derför med säkert ()ga banan mät,

14
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Blif icke trött, bevinga dina tjat,

Och mången framgång kan du än förmoda.

Det bästa når ej menskan, men det Goda

Är också godt: gå hän och lef för det I
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Tid i§Yeiii»ka .l.k.'^«leiiilcii«» feiiitfiåra

iiiiiiiiei>»liögti(l

ii. 6 April 1836.

Jag stod pa stranden under kmigaboigen,

När dagens oro ändtlig somnad var,

Och öde voro gatorna och torgen,

Och på kung Gustafs stod sken manen klar.

Der låg ett uttryck i de milda dragen

Som när det åskat i en fredlig dal,

Och Hjelten var der, men jemväl Behagen,

En segerkrans, men som bland blommor tagen,

En blick till hälften örn, till hälften näktergal.

Förunderliga makt, som konstnärn iiger!

Se anden färdig så till strids som sångs,

En bild, som oss sin egen saga säger,

En lefvande Gustaviad i brons!

Ja, sådan var han, när han kom ur striden,

Men sådan äfven, när han göt sin själ

I folket in, bland konsterna och friden,

Ty store andar ge sin form åt tiden,

Och Gustafs tidehvarf bär Gustafs drag jemväl.
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Min banidoiu loll uti hans solskensstuiider.

Jag mins den tiden: hur den är mig kär.

Med sin förhoppning, sina sångar-under

Och allt det nya lif, som rördes der!

Det var som våren, när hans värma droppar

Ur blånad sky och löser vintrens tvång:

Då leka djur, då svälla lundens knoppar,

Och kinden färgas, menskohjertat hoppar

Och allt omkring är lust och mod och fågelsång.

De gamle Caroliner hade somnat

I blått och kyller, ifrån splitets dar,

Som allt försökt och ingenting fullkomnat,

Då ingen kung och ingen ära var.

Hvad Norden evigt vill, en kung, som känner

Sin egen kraft, stod åter fram i glans,

Och der vardt ordning ibland frie männer.

Och makt och lydnad blefvo åter vänner,

Och allt var gladt och tryggt vid tanken, att han

fanns *.

I purpur satt förtjusaren på thronen

,

Och spiran var en trollstaf: med hvar stund

* — Nationen,

Som sorglöst spridde sig kring thronen,

Trygg vid den tanken, att du fanns.

Wallin.
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Der växte nya hjertan i nationen

Och nya blommor, fast på jernmängd grund.

Vår gamla dröm om bragder och om ära

Förflyttades till någon fredlig trakt,

Der ek och lager sina kronor bära,

Ocli milde Vise ljus och seder lära, —
Och Styrkan skar sitt skägg, och Vettet blef" en

makt.

Den Svenska äran bröt sig nya banor

I tankens obesökta land: Linxé

Stod segersäll bland sina blomsterfanor.

Oskyldig, älskvärd, konstlös liksom de,

Melanderhjfxm beräknar himlafärden

För månens skifva , för planetens ring,

När ScHEELE skedar skapelsen i härden,

Och Bergivian drar grundritningen till verlden

Och häfdernas myster ransakar Lagerbring.

Och här, der Mälarn gjuts i Östervågor

Och kungastaden midt i skogen är,

Hvad sydligt lif inunder norrskenslågor,

Hvad sångartempel på de öde skär!

Det språk, hvars toner ligga niidi emellan

Hvad Norden djupt, hvad Södern klangfullt liar
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Ett bortglömdl jjani, som kom i samqviiui sällan,

Steg fram och speglade sin bild i källan

Och häpnade alt se. hur höijt , hur skönt det var.

Och dä sjöng Gyli.e.nborg, en mäktig ande,

Fast stundom rimfrost på hans vingar låg.

Ack, klippor finnas der vi alla strande.

Och äfven dikten har sin frusna våg.

Men stark var bågen, som den ädle spände.

Och pilen skarp, som sökte opp sitt mål,

Och allt hvad menskohjertat djupast kände

Steg fram och gret i 77iennisk(ins elände,

En djup, oändlig suck, vårt slägtes modersmål.

Bredvid hans sida, drömmande och slilla,

Satt Crkutz och band j)å rosor utan tagg,

Och diktade om Ans och Camu.i.a

En sång af vestan vind och morgondagg.

Den sången är en dröm ur gyllne åren.

En gång i lifvet af hvart hjerta drömd.

Fast ej så skön, fast ej så himlaboren:

En sång sä Ijuf som lärkornas om våren

,

Öm, enkel, oskuldsfull — och derför är han glömd.
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Gif plats, gif |)lals, ty Nordens \iiigud nalkas,

Och sången svärmar kring hans vigda mund.

Hör hur han skämtar, se hur gladt han skalkas

Bland nymferna uti den gröna lund.

Men ack! hans glädje ligger ej i kannan,

Ej i idyller, som han kring sig strött

j

Hans druckna öga söker än en annan,

Och märk det vemodsdraget öfver pannan,

Ett nordiskt sångardrag, en sorg i rosenrödt.

J Djurgards-ekar susen vänligt öfver

Den störste sångarns Lild, som Norden bar!

Det fins ej tid, som dessa toner söfver,

Det fins ej land, som deras like har.

En säng, som växer vild, och likväl ansad,

Bär konstens regel, men försmår dess tvång,

Till hälften medvetslös, till hälften sansad,

En gudadans på gudaberget dansad

Med Faun och Gratie och Sångmö på en gång!

Deriiäst hör Lid^kr :
' grafvens portar knarra

"På tröga gångjern. tlonien förestår,

"Och lampans matta sken på marmorn darra,

"Och midnattsklockan ifrån tornet slår."

Förstörd, forvissnad före mogningsstunden.
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En lik, men söadeibriiteu liarmoai,

En Genius, ack I för djupt i stoftet bunden,

Hur Ömt begråter han i lagerlunden

Hvar likes qval: du hör hans «'get deruti.

Men som en stilla sommarqväll på landet,

När daggen darrar uti blomsterskåln,

Och aftonrodnan knyter rosenbandet

Kring vesterns lockar, kring de lätta moln:

På jingen samla sig till, dans de unga,

De gamle till rådplägningar i byn,

Sitt matta guld i vinden skördar gunga,

Hvar blomma doftar, alla fåglar sjunga,

Och frid och salighet se ner ur aftonskyn:

Så är det i din sång, o Oxexstjerna,

Italiens himmel öfver Nordens berg!

Din sångargratie är en sydlig tärna,

Och sydlig äfven glöden af din färg.

Hvad solglans ligger öfver dagens stunder^

Hur klangfull lian genom skörden går,

Ock hoppet, lifvets tröst och diktens under,

Hur blef det diktadt under furulunder!

Jag undrar mången gång, men gläds, att du var

vår.
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Och Kellgren, som "af skönhet och behagen

"Oss än en ren och himmelsk urbild ger!"

Se'n nya skapelsen stått fram i dagen,

Hvad ha vi andra till att skapa mer?

Hur klingar Svenska lyran i hans händer,

Hur ren livar ton, hur skär, hur silfverklar!

Ack! i mitt öra, hvart jag också länder,

Den diktens grundton ständigt återvänder.

En dunkel melodi ifrån min barndoms dar.

Men hvad är lyrisk klang på silfvervågor,

Och evig blomdoft uti blånad luft?

Den ädle skalden har ock andra frågor,

Och skönhet vill han, men jemväl förnuft.

När Kellgrens snille slog de stora slagen.

De blixtrande, för sanning, rätt och vett,

I skämt och allvar, hur det Hög för dagen

Kring land och rike, och en hvar betagen

Sprang upp och undrade, att han ej förr det sett

Roms sångargudar flyttade till borden

Med Adlerbeth, — en Romare i slägt

Med dem till andan, icke blott till orden

Och I juste åter i sin nva dräqt.
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Ocli RosENSTEiN, så liög soiii luui till siiiucs,

Sä klassisk, bandet uti sångens krans,

Fast icke sjelf en sångare, — hvar finnes

Den Svenske skald , som ej med tårar minnes

En själ så ljus, så ren, så taderlig, som hans?

Och han, som slöt den länga sångarraden

Och lefde länge fiir att sörja den.

En rosenkrans med taggar mellan bladen,

J3eliagens, skämtets, tankens, Gustafs vän:

Han, som bar kronan i de vittras gille.

En lagrad veteran i Vettets sold,

Kanske ej främst som skald, men främst som snille,

Som \ille ädelt, kunde hvad han ville,

Den blinde siaren Tiresias- Leopold!

Jag sjöng hans dräpa , Minnets döttrar sjunga

En dag, och bättre, livad han Sverge var.

Ty der bor oväld uppå framtids tunga,

Och all förtjenst till slut sin krona har.

Han stod emellan tvenne sångartider,

Den enas varning och den andras stöd,

Men tid och sansning kämpade hans strider,

Tills solen bröt utur sitt moln omsider

Och sj()nk förstorad ner i guU och purpurglöd.



219

De gamla gyllne lyroiiia ha l^sLiial,

Och deras khuig är klandrad eller glönul.

Till mänga toner ha vi sedan lyssnat,

Och strängt är Gustafs sängarskola dömd.

Naturen vexlar, äfven snillet träder

I vexladt skick för skilda tider fram,

I Grekisk enkelhet, i galakliider,

Med lejonman, med skiftrik turtmfjäder,

Men ett dess väsen är: väl den, som det förnam

Der lag ett skimmer öfver Gustafs dagar,

Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill,

Men det var sol deri, och, hur du klagar,

Hvar stodo vi, om de ej varit till?

All hildning siar pa ofri grund till slutet.

151olt harbariet var en gäng fosterländskt

j

Men vett blef plantadt, jernhardt språk blef

brutet.

Och sangen stämd, och lifvel menskligt njutet

,

Och livad GusTAVisKT \ar blef derför äfven

Svenskt.

J höge skuggor, ädle sAngarfäder,

Jag lägger kransen pa ert stoft i dag.

]^n efter annan bbmd oss alla träder
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Snarl opp till eder uti stjernströdt lag.

Der låt oss sitta och se ner till Norden.

Förtjuste af livad skönt som bildas der,

Och strof-vis om hvarannan sätta orden

Till stjernmusiken om den fosterjorden,

Som väl förgätit oss, men dock är oss så kär,
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\U\ invigningen af Gårilsliy kyrka,

(Jutu 1837.)

•/. Från altaret.

Ja, helig, helig }ian, som skapat verklenl

Han kastar himlen som en mantel kring sig,

Och vår, som blommar, är hans andedrägt.

Sjustjernorna , sju solar, sätter han

Som gyllne ringar pa sitt skapariinger,

Han hänger svärdet i Orions bälte,

Och fästets lyra klingar pä hans arm.

Fall ner och tillbed I — Nej , stig upp och älska

;

Ty det är han, som lyser dig i solen,

När dig i skörden, svalkar dig i källan,

Och susar öfver dig i lundens toppar.

När månen skiner på de stilla vattnen

Och på de stilla tankarna, som gå

Bland minnets vålnader i aftonstunden.

Ack I hvarje gång en högre tankes blixt

Slår ner i själen och förskingrar mörkret,

Hvar gång en känsla mera ren och djup

Än hvardagslifvet med dess små bekymmer

Ditt hjerta vidgar, och du känner vingar,

Som lyfta dig från jorden, tycks dig stå
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Ocli dricka liimleii, IvaiiipaiRle på molnen,

Försänkt i salighet, och ville trycka

Hvart skapadt väsen till din trogna barm; -

Då känner du, det är hans kraft, som härdig

DA är hans ande öfver dig, är när dig,

Du ser hans herrlighet, du hör hans röst

Väl icke utifrån, men inom i ditt bröst.

Här ha vi byggt ett tempel till hans ära

,

En ringa bj^ggnad, äfvenväl för jorden;

Men himlen blickar rikligt in uti den,

Och stora tankar kunna rymmas der,

Och känslor djupa såsom evigheten.

J murar, salighetens hörnestenar,

J hoppets fästen i en stormig tid

,

Jag lyser himlens frid ntöfver eder!

Hur många slägten, icke födda än,

Som skola här förnimma himlaorden!

Hur månget knä, som icke än är till.

Skall böjas här och nöta altarrunden!

När stilla andakt håller vakt i templet,

Och orden flyga ifrån lärarns läppar

Och söka hjertat, och slå ner derpå,

Som dufvor på den kända fönsterkarmen;

Då, men ej förr, är gudstjenst under hvalfvet.
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Ocli när 011 gäiii; en liininieisk sangailam-l

Blir lockad in i kyrkan, trifves der

Och byggcT bo pa läktaren deruppe,

Niir orgeln drar de djupa andedragen

Ur himlens lungor, (x;h förflyttar eder

Till sångens fria, underbara land.

Der allt är harmoni och gudaskönhet,

Hvart doft en angå ifrån Libanon,

Hvart moln ett guUmoln, idel englahiifvu'ii

Se på sin syster, själen, ner derur; —
Då, men ej förr, är edert tempel färdigt,

Och, i sin ringhet, dock den Högste värdigt.

En evighetens vagga, hvarest J,

J tidens hittebarn, fån växa till uti I

Dock — när det barnet fullväxt är och moget.

Då lägges det uti en annan vagga

Härutanför, och våren höljer den

Med gröna täcken, Kännen J det stället,

Den stilla staden, der de tyste bo?

Der sofva edra fäder före eder,

J kommen sjelfve, edra söner komma

Och lägga sig bredvid er: maken åt er I

Dock — der är rum i herberget. Ej sorl

,

Ej kif hörs der, en hvar är der belåten
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Ocli tvistar ej med andra om sin plats.

O! h vilken ville icke livila der

I stilla kamrar, långt från verldens äflan,

Och sofva bort en tid af evigt gyckel,

Som spänt sin lina mellan taken på

De dödas grafvar, dansande deröfver?

Der är en fristat, der är allting lika.

Den rike magrar der, den sköne grinar

Med murkna tänder, sjelfva sqvallrets tunga

Förlamas der och ljuger icke mer.

Men rysen icke, ty de multna benen

Få lif igen och nndanvälta stenen,

Och himlalöften och odödligt hopp

Gå som en morgon öfver grafven opp.

Hvad kärt, livad dyrbart J på jorden baden

Det mognar der, som frukten under bladen,

Och står en gång ifrån förmultnad stam

Föryngradt, skönare och luftigare fram.

J män och qvinnor, samlade omkring mig!

Jag viger templets, viger grafvens stenar

Till frid och hvila: kunde jag jemväl

Till frid och hvila viga edra hjertan!

Der går en oro genom menskolifvet,

Som
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Som söndrar hjerlat, läser tast vid jorden

Dess större hälft, den andra vill till skyn.

Den söndringen kan endast Kyrkan hela.

Det var en tid, då hon det hela var,

Hon är det helande ännu för slägtet.

Och derför gån med andakt i dess gårdar,

Ty der är himlens tröskeh Läggen af

All verldens sorg som en försliten klädning,

Och ställen själen, h vitklädd, fram för Gud!

Det är ej lärarns svaga röst allena,

Ej ordet ensamt, som han er förkunnar.

Men ock derjemte helgamanna-samfund,

Gemensamheten, allt det storas moder,

Och bön, som lågar, sång, som sväller opp, —
Det allt rör hjertat eller lyfter tanken.

Ty andakt smittar, liksom sorg och glädje,

Och livar församlingen i Herrans namn

Har trädt tillhopa, är han midt ibland dem,

Och alla blott ett hjerta och en själ.

Det är den helige, den gode Anden,

Som bor i kyrkan, sväfvar öfver landen,

Och följer vandraren med tysta spår

Välsignande, så länge som han får,

Hugsvalar, lugnar, stöder och begåfvar,

Och jordens Fon till slut till himlen hemförlofvar

15
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^. Från predikstolen.

Den ny-d tempelbyggnaden i tUig

Är vigd och helgad nnder harposlag,

Och himlens makter, Sanningen och Ljuset,

Ha tagit fasta på det helga huset.

Byggmästare i skyn, du verldens far,

Som evigt är och ])lifver hvad du var.

Håll du ditt öga, håll din hand deröfver!

Vårt lof, vår dyrkan icke du behöfver.

Men vi hehöfve att anropa dig,

Vägledare uppå vår skumma stig! —
Du ljusets konung, bosätt dig i kyrkan

Och i hvart bröst, som der ger dig sin dyrkan!

Din åska flyge dessa hvalf förbi

,

Och din församling växe till deri,

Som blomstren växa öfver sommarns täcken.

Som alar växa vid den svala bäcken.

Och en gång, när en livar, som lyssnar här,

Ett bortglömdt stoft, en namnlös skugga är,

Och när århundraden, som icke staiuia.

Ha strött sin mossa öfver templets panna.

Låt dina englar, som på molnen stå,

Änini med glädje blicka ner derpå!

Pris vare dig bland dina myriader,

Tack vare dig, du mensklighetens fader!



227

Prcfllkofiriii. ^

rader, clu som säiidt ditt ljus tili jorden.

Du, som sjelf uppöfver stjeruor Ijor!

Lär mig himlens språk , de enkla orden ,
-

Styrk mitt hjerta, att det tror!

Det är skönt alt skaka pä den dvala

Som vill somna, när en verld förgås^

Det är skönt att för det högsta tala,

Äfven — om man ei förstas.

Derför låt mig för din lära kämpa,

För allt Skönt på jorden, för allt Sanntj

Nu med manligt allvar, nu med lämpa,

Som din Andes anförvandt!

* Dessa verser plägade Författaren läsa, innan han , i sina

predikningar, började sjelfva betraktelsen.
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lid förrättaiidet af eii PreistYlgiiiiig.^^

(1837.)

Dröder i yrke och håg! välkomne lill altarets

rundel,

Ty trappsteget är han ändå till himmelens port.

Hvad som är ädelt och högt lios menniskan kom-

mer nr templet,

Eller, om hellre du vill, templet är grundadt

derpå.

Jorden har vexlat gestalt, och en annan sida

än fordom,

Ny vårsida mot sol, vänder den hvälfvande nu,

Pröfvar, förkastar och profvar igen, och bygger

ruiner,

Äflas i lifvets bestyr, yfves i vetandets ljus.

Men hur du äflas och yfs, dock ej ur den ska-

pade verlden.

Ej ur det skapade bröst drifver du skapelsens

Gud.

Tyngdpunkt blifver och är i lifvet Religionen,

Går som en åder af gull genom den jordiska

malm.

l.ektorerna A. Melander och N. Lindgren ordinerades lill

proster.
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Formen må skifta och vexla alltjemt, men vä-

sendet blifver;

öfverst pa andarnes bänk sitta dock Fromhet

och Tro.

Lefvande Fromhet och Tro, det är roten till

menniskovärdet,

Allt, som hos slägtet är bäst, blommar och växer

derur.

Ära och snille och sanning och dygd, välartade

döttrar,

Bära sitt mödernes drag, fädernet kommer frän

Gud.

iJögst bland tankar är tanken på Gud och dju-

past bland känslor,

Mensklig förträfflighet bär evigt det heligas färg.

Snillet har lyran, det Rätta sin kub, och vishet

sin lampa,

ll()gst är dock korsets symbol, sandar dem alla

kring sig.

Kristus har lef\at och lärt. livad var han?

menniskans urbild;

Menska, som Gud sig den tänkt, steg ock hans

Logos ur skyn,

Stiger han neder ännu, en Gud, i förädlade sinnen,

Födes af jungfrun jemt , blöder, försonas och dör.

Detta är meningen af att ^'igenom honom ur allt

gjordtr
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Nyckeln till häfVlerna bär menskoiies son i sin

barm.

Kristus har lefvat och lärt. Hvad lärde han?

anda och sanning,

Icke en bokslafstro, icke förmöglad myster.

Lifvets friska myster, den lärde han : kärlek och

handling,

Kärlek till menskor och Gud, handling för san-

ning och rätt.

Mildhet han lärde, men kraft och rik uppoffring

derjemte,

Mod till att lefva och dö fromt för det heligas sak.

Frihet han lärde och ljus, fulländningens högsta

insegel:

"Var fullkommen (han bjöd) såsom min fader

det är."

Kristendom, det är bildningens höjd, fulländ-

ningens dopnamn

,

Kyrkan till skola är byggd — bort med den hed-

niska hop!

Derför att fostra till seder och ljus de unga, och

rensa

Mörkrets och råhetens frön bort ur de växande

bröst

,

Göra det Goda h varhelst de förmå, och våga

det Rätta,
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Forska det Sanna med nit, bilda del Sköna med

lust:

Detta, J bröder, är presterligt värf, det är lef-

vande gudstjenst,

Kappa och krage är det, burna i andarnas land.

Sägen mig icke, att tiden är ond, att allt är för-

gäfves

,

Detta liar varit och är feghetens lösen alltjemt.

Tiden är ond! derför skall det goda stå upp mot

det onda

,

Solen på liimmelens hvalf brottas med mörkret

derför.

Jakob brottades djerft med en Gud, tills mor-

gonen lyste,

Ref välsiguclsens ord till sig, fast höften blef

knäckt.

Framgång ligger på Gudomens knä, men viljan

är menskans,

Både för menskor och Gud gäller det redliga nit.

Efter oss komma väl de, som lyckas bättre än

vi gjort,

Gjuta ur mäktiga bröst skiinare, djupare ord.

Låtom oss l)edja för dem, for oss sjelfva, för

menniskoslägtet,

Lekman äfvensom klerk, lålom oss bed ja till Gud:

Fader! som Ncrldarn;! sålt, och församlar som

kiirfvar i ladan.
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Sedan de suogiiat till skörd, vårdar och styrer

till dess I

Son, som medlar alltjemt emellan himlen och

jorden

,

Ypperst bland menniskobarn, ädlast, och derföre

— Gud!

Ande, som rör dig i allt, och lefver naturen

igenom

,

Blommar i växande vår, klappar i helgade bröst!

Hören mig, helige tre! (ty tänkandets väsenär

trefaldt)

Skapande, medlande kraft, lefvande, hören mig J !

Gjuten er själ i lärarens bröst, att han skapar

och medlar,

Lifvar, som menskor förmå, skuggar det eviga af!

Lärarn skall skapa och ordna en verld ur tan-

karnas kaos,

Bilda ur natten en form, säga oss: "varde det

ljus I"

Lärarn skall medla i menniskobröst, der himlen

och jorden

Kämpa sin eviga kamp; — hvad som ej kämpar

är död t.

Lärarn skall lifva; ty lif\et är högst, det är

blomman af tingen

,

Fästet för andanies sol, bandet i skapelsens krans.
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Menskan skall varda som Gud, det lilla afspegla

det stora,

Lärarn är skuggan utaf öfverstepresten i skyn.

Hören mig, helige tre, när jag viger förpantade

hjcirtanj

Hjertat är summan af allt, lag och profeter är det.

Hufvudet lärer af hjertat iLland, ej hjertat af

hufvu't,

Hjertat är himlens oi'gan, värmen, be veken det J !

Fyllen dess heliga hvalf med anderöster, som

klinga

Fjerran från skönare land, tala om under och djup.

Gifven oss kunskapens ljus, men förnämligast

fromhet och saktmod
j

Dufvan, men icke en örn, sväfvade öfver Jordan.

Gifven oss hvad som är bäst: det är kärlek, som

tror och som hoppas^

Gäckad, bedragen, förglömd, hoppas han ännu

— och dör.
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Till en Skollårare

vid dess installation.

t y\\ ditt ändamål, ty vigtigt är det,

Du, som ammar blomman af vårt land.

Mer än meiiskolycka, menskovärdet

Anförtros uti din hand.

Mins att en gång tidelivarf, som komma,

Fordra din förmyndarräkning in,

Och att tacksandietens ros vill blomma

Ibland grafvar helst pA din!

Lef uti det goda, du kan bilda,

—

11 varje ädel lefver helst deri.

Stärk det svaga hjertat, böj det vilda.

Lär oss blott att menskor bli
5

Att när döden en gång skall oss flytta

Utur tidens seminarium hän,

Icke utan frukter, utan nytta.

Blommat dina unga trän.
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Georg AcllcrNparrcs skugga till

Svenska folket.

från himlens Nordanland, från polens stjerna.

Der Svenska skuggorna sin bostad fått.

Jag bringar er min helsning, käre landsmän!

Ty d3^rbar är mig än den ringa vrån,

Knappt märkbar här, som kallas Svea välde.

Hur stort är allting här! hvad gyllne Öar

I etherns stilla verldshaf simma kring

Med jättelunder susande i vinden!

Dock — helst se'n tidens timglas runnit ut —
Det stora är det stora ej i rymden.

Och derför blickar än mitt öga gerna

Ner till den kära trakt, der Seveberget

Står som en åder uti Nordens panna,

Och Venern, med sitt Gustafsvik på strand,

Ej synes större än en tår på kinden.

Der lefver ändå hvad mig kiirast var

Näst fosterlandet. Gamla fosterland,

Hvars välgång jag har tänkt ocii kämpat för!

Du jordens Riddarhus, du hjcllars amma.

Och ej bloll hjeltars, sansningons och vellets

Och friluMs, men (h-u hiudabunia frihets,
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Som cir fbriiufteLs, som är lagens dotter,

Som med sin vågskål öfver jorden går

Och väger rätt och pligtcr mot hvarandra! —
Hur är det med den statsform, jag er byggde?

Hvad sorl, som stiger opp der nerifrån,

livad skrik! — J landsmiin, inoen frihet skriker.

En stilla Genius med sin liljestängel

Står hon och jagar drömmarna ifrån sig.

De tomma drömmar om en jemnlikhet,

Som aldrig funnits, om en stat i molnen,

Ett abstraktionens spöke, ntan grund

I häfderna , och utan grund på jorden.

Det är med friheten liksom med skalden:

Ej af det öfverspända, oerhörda

Han bygger upp sin verld, men helst af det.

Som finnes öfverallt, som alltid funnits;

Betydningslöst för hopens skumma syn

Det får betydelse i Siarns öga.

Han sätter icke, nej, han andas hop

De lätta, fria, luftiga gestalter.

Och smärta, ranka, som ur intet vuxna,

Uppskjuta pelarstammarna, och rada

Sig af sig sjelfva hop till kolonnader,

Och himlens vindar slå sin samklang i

De lätta hvalfven af Basilikan.

Ty en Basilika , en kungabyggnad
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Är samhällslifvet dock till slut ibland er.

En kung är själen uti Nordens lemmar,

De vissna Ijort och stelna den förutan. —
Mot maktens missbruk stridde jag också

Med tankens vapen , och till slut med svärdet

;

Och allt livad landet stort och snillrikt hade

I tanke eller sång, sig trängde kring

Min fria sköld: vi klingade och slogo.

Men då satt makten ännu på en thron,

Och stora minnen stodo vakt kring henne.

Bland tidens vilda stormar väderdrifven

Hon styrde endast mot, med barnsligt trots,

Men ingen säker hand om rodret grep,

Och ingen stjerna lyste hennes öga
5

Hon måste falla, skulle landet räddas.

Nu är det annorlunda, och den makt.

Som nu missbrukas, sitter ej på thronen.

Hon har ett dagblad till sin kröningsmantel,

Och hennes lifvakt är i trasor klädd.

Hur dömmas skall, från Torneå till Ystad,

Om statens värf och styrelsen af landet.

Det vet blott hon, och drucken pöbel hurrar

Sitt glada bifall till orakelspråken,

Hvad stort och ädelt är, hvad ärofullt,

Det måste ner, det måste ner i gruset,

Tv ingen llygt fih-står ett vinglöst slägte.
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Och allt, som stiger, är tless svurna oviiii. —
De Svenska färger voro blått och gult.

Och kraft och ära klädde sig uti dem;

Men nu är smuts er nationalfarg, lögnen

Er hjeltedigt, och smädelsen är lös

Sex dar i veckan, hvilar knappt den sjunde.

Dess ögon speja i hvar enskild lefnad,

Dess Öra ligger vid hvart njckelhål. —
J Svenske män, är detta eder frihet?

Skall Norden bli en stor kannstöparverkslad

,

Ett smutsigt herberge, der verkgesällen

Författar sjelf den vishet, som han trycker?

Hvart ädelt sinne måste vämjas vid

En uselhet sä anspråksfull som denna,

Och ej blott vämjas, äfven stiga fram

Och kämpa vettets, kämpa ärans strider

På lif och död, och helst en hvar, som fått,

Han ock, sin giusta utaf gudagåfvan.

Hur mörka blicka skuggorna häruppe!

Der sitta åskmoln uppå Höijers panna.

Och Kellgren, när han ser till jorden ner,

Betänksam skakar lagerkrönta hufvu't5

Men ömkans, afskyns bittra löjen leka

Alltjemt kring läpparna på Leopold.

För rätt och vett och sanning måste krigas.
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Äiuiii (så hoppas vi) liar JNoideii niiiii

Att ställa opp emot den mörka ligas,

Och Febi silfVerhåge spiinnes än

Af andra händer än de skändeligas.
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Till Svenska IShldarliisset

vid 1840 års Riksdag.

iTled fridens helsiiing kommer jag till eder,

J Sverges ädlingar och riddersmän!

Frid bringar jag, o! hragte jag ock kraft

Och mod, ty frid är svaghet dem förutan;

Och kyrkan, som är fridens sinnebild,

Trifs bäst, beskyddad utaf kraftens sköldborg,

Som himlen håller stjernbeströdda skölden

Utöfver liljan med sin silfverklocka

Och fridens palmer med de gröna tornen.

Väl är det frid i landet, ack! ej i.

Men blott kring gränserna, ty meningsstriden

Har ropat kriget ut i Svea land;

Han sitter käbblande i hvarje samqväm,

Hans ormar hväsa utur hvarje bröst.

Der slår en oro uti tidens hjerta.

En missbelåtenhet med hvad som finnes.

Hur det bör vara, vet man icke rätt,

Man önskar blott att det blir annorlunda.

Förstöringslusten äflas blind t i djupet:

Som JNidhögg gnagde uppå Ygdrasil

Så gnager hon på samhällslifvets rötter.

Fn
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Eli okänil makl liar vuxit iipj) i sLuteii,

Och allt slags makt är moder till silt missbruk.

Det jNj^as kraft är ofta öfverdail

,

Dess uugmod leker än i slyngelåren.

På lif och död nu mer alltjemt det kämpar

Emot det Gamla. Hvad århundraden

jla hyggt och ordnat, hvad erfarenheten

Bepröfvat har, hvad som har växt tillsamman

Med landets minnen, landets lag och seder,

Det måste bort, ty plats skall rödjas för

Den nya byggnaden — utaf ruiner.

O dagens hugskott, nyhetskrämarns dårskap!

Haf vördnad för det Gamla. Hvad som är

Och hvad som varit hafver, käinier du.

Men hvad som blifver står med sluten hjelmhatt

Fäll icke lättsint sekelsgamla eken;

Ett mäktigt hjerta slår i hennes barm,

Och emot stormen är hon van att brottas.

Men, f()rr'n hon fornar, sår hon gerna sjelf

Sin efterträderska, den gröna lelniiig,

Som suger friska krafter utur jorden,

Och herrskar öfver lunden, sen hon fallit.

Fäll icke lättsint, det är helgerån,

Och handen vissnar. Kanske hciiiu's krona

Har susat öfver Wasas kopparhjclm,

16
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Ocli stora minnen byggy biaiul dess grenar.

Ack! minnet är för mannen. Efemeren

Har ögonblickets arma rikedom

Att slösa med, ban iefver blott för dagen,

Ocb ingen framtid växer ur bans ätlan.

Gif akt, bur grändernas odödlighet

Förgänglig är. Af allt lycksökeri

Lycksökeri't bos bopen är det sämsta,

Mångböfdadt vilddjur, smekande i dag,

I morgon ryter det ocb söndersliter,

Ocb bifallsjagten sluts med jägarns fall.

Hans ära sitter uppå andras läppar,

Hon sväller bögt för ögonblickets vind,

Men morgondagen skiner på dess aska.

Dock går den jagten nu igenom verlden.

Hon ströfvar äfven öfver vSvca land,

Dess koppel skälla öfver berg ocb dalar.

Fåfängan är små sinnens ärelystnad,

Är orons moder. Hennes ögon speja

Alltjemt med bäfvan uppå dagens miner,

Ocb bennes öra lyss till bvarje fläkt.

Hvad rätt ocb ädelt är bon frågar icke,

Hon frågar blott: livad skall man säga derom?—
Hvad vill mig Fruktan med den bleka kinden,

Med asplöfsbjertat darrande för vinden?

Elt manligt sinne fruktar Gud allén



243

Och rösten i sitt hjerta, som fördöiiimerj

De andra rösterna hon gerna glömTiier,

Ty den, som gäller, är dock endast en,

Lyss till den dom, som fosterlandet fäller

(Ty mannens ära är dock fosterländsk),

Men massan ej för fosteilandet gäller,

Och den, som fruktar, han är icke Svensk,

Och den, som viker, är det knappast heller

J samlens inom Gustaf Adolfs nmrar,

Den store Wasasonens, nej, den störstes,

Och höga minnen dväljas under hvalfven.

Sen er omkring! Hvad stodo der för män

Bak sköldarna nu målade pä muren?

Tron J, de lyssnade till stundens sorl,

Dagtingande med hennes lösa nycker,

Och köpte, darrande, ur dagens hand

Ett rykte endast lefvande för dagen?

En annan ära sökte de , en högre.

När hjeltekungen föll i segrens famn

Och låg och blödde i sin vunna slagtning,

Ha'n J väl hört, att deras hjertan sjönko,

Fast än en verld i vapen stod emot dem

Och blott ett barn på Wasathronen satt?

Den ringa hopen med frostbitna dragen

Vek ej för det, han trängde sig tillsamman

Och Baner framstod, Zeus Kronion lik,
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Med blixleii tiind i oljetviingna liäiitler,

Ocli Oxenstjeriia läiikte för Europa:

Hvad slort var börjadt slutades ock slort,

Ty e?i gång säga och dervid förhlifva

Var Wasa-ättens valspråk ocli nationens.

Då blef våj- Nord Europas Riddarhus,

Och Mälarsolen lyste lika vänligt

Uppå det guld, som går i bondens skörd,

Som uppå guldet omkring kungens panna. —
Så, Svenske män, så tänkte edra fäder.

Och minnets arfvedel hör eder till.

En annan tid mot er i banan träder,

En annan tiende bekämpas vill.

Förstörelsen, som alla vill förfära,

Det lumpnas terrorism, det plattas envåldsmakt.

Som svagheten for sina fötter lagt,

Och endast splittra vill, upplösa, sönderskära,

De klappa länge re'n på IS ordens port.

Men gören J som edra fäder gjort,

Ty ej förgäfves skall man namnet bära.

Sen, Gustaf Wasa står derutaidor,

Tyranbetämjaren, statsbyggaren är nära.

Han ser på eder, han på eder hör.

Låt vexla tider, tänkesätt och lära,

Men h varje folk med sina minnen dör,

Ocli allt slags frihets grundval heter Ära.
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Skålar i £*fi'CNte-!i>tåii4fiet.

[Maj iSiO.)

I. Föu H. M. KONUNGEN.

lien gamla kungen ined sin dubbelkrona.

Med segerkransen omkring silfveiliår,

Ma vi, må vi åtminstone, fcjisona

Med fridens stilla lielsning: bon är vår.

Vi hålla trofast pä det fordna bandets

Föreningsknut emellan kung oeb folk.

Ty Sveakungens ära är ock landets,

Och otack är det fega hjertats tolk.

Otackad skall han ej gå ner i griften

Ifrån det folk, han lyft och skyddat har.

All mensklig storhet äger sina skiften.

Men minnets storhet blir för alltid qvar.

Snart han \år forntid är: foiiitidaljuset

Då skiner med en stråle mera skön.

För Svenska kungen, Svenska kungahuset

Går skålen nu med mången hjerlbg bön.
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%. Fön FÄDERNESLANDET.

Du sagolika laiul, du kära,

Vår vagga och en gång vår graf!

Ditt stöd var fordom kraft och ära,

Lägg icke bort diu stödjostaf!

Låt dagens frihet bli besjungen,

Som kommer ej med lugn, men storm

Men frukta Gud och ära kungen

Var fädernas Regeringsform.

De bo i giafvarne dernere.

Och deras stoft vi trade på.

De se derur hur vi regere,

Och bifallstecknen äro ^k.

Hur här vi stifte landets öde,

Dess mandoms kraft, dess ålderdoms.

Ej dömmer stunden blott. De döde

Och Saga sitta ock till doms.
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3. Föll Statskådet IHRE.

Till lärosal, liksom till kyrka,

Ditt namn från tbrdomtima hör.

Det är en bördsrätt, som vi yrka,

Då du frun nu vår talan för.

Med glädje vi den dagen fire,

Som oss vid thronen skänkte dig.

Hur skönt det är, att än en Ihre

Till läroståndet sluter sig I

Från Hellas, minnets enkedrottning,

Från Roma, verldens sarkofag,

Går ljuset fram till ädel brottning

Mot mörkrets makter: varde dag!

Omhägna våra lärosalar

Med manligt mod, med klarsint nit,

Och rädda oss, hur tlärden talar,

Från det moderna barbariet.

ISär ropen hesuat och förstuuima.

Till slut får harmonien dock rum.

Låt vågen brusa högt och skumma,

Deraf blir ändå endast skum.
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"Quos ego" häll i trofast iniiiiie,

Ty lugn och säker är din hag.

Och jemt i stormen står ditt sinne

Som tungan på rättvisans våg

4. Till Biskop HEURLIN.*

Snart far du öfver mörkhlå vågor

Ifrån oss till den gröna ön,

Som skiner uti solens lågor

En perla lik i Östersjön.

Kring stranden rodna der koraller,

En osedd djupets rosenlund,

Och Ilobergsgubbens saga faller

Som månsken öfver kritmängd grund.

Tag med f()r allt livad rätt du ville

Vår tack, ej annat du begäi

Ty han är litlig som ditt sn

Och varm han som ditt h jer ta är.

Hur mycket återstår att göra

Till allt det myckna, som du gjort,

Det hviska vi i hoppets öra,

Det har vår framtids dröm försport.

ir

uuie

Utnämnd till Biskop öfver Wisby si ifl hade han nyss lom-

nat sin befattning säsom Statssekreterare för likklesiastik-

ärenderna.
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Dig kungen älskat liar och känner,

J trifdens liop, ett snillrikt par.

O funne han bland nya vänner

Råd visa, klara, som du var!

Den kraftfullt herrskande tyrannen

Man lyder — och man tiger still;

Men lönen for dvn store mannen

Blir knöt, om han är mild dertill.

Den Svenska kyrkan, läroverken

Välsigna dig igenom oss.

De äro seglarns räddiiingsmärken,

ISär han i stormen vill förgås.

Men när du nu till lugnet rymmer

Från orons hem, från stormigt lag,

Ej mer f<)r thronen vårt bekymmer,

Men för dill hjerta föredrag!

f). Till Kukeblskop af WINGARD,

På branten af den stora frågan:

"Skall Svea vara eller ejl*"

Ja svara hoppet och förmågan,

Men hushållsandan svarar Nej.
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Mvar skakiiiug uti statens yta

Uti dess inre, kyrkan, käns

Der jord och himmel sammantlyta

Liksom vid horisontens gräns.

Som l)lomman ligger uti knoppen

Och drömmer om sin himmel der,

Som hjertat uti menskokroppen,

I staten kyrkan inbyggd är.

I stela massan är hon anden,

Dess själ, dess lif hon innebär.

Och pekar upp at djupblå landen,

När allting tycks förloradt här.

En verldsstrid äro kyrkans strider,

Och alltid ha de varit så,

Ty frågan är och blir omsider:

"Skall massan eller anden rå?"

Den tvisten kan blott framtid skilja.

Till dig, till dig vi slute oss,

Du andans man, med kraft och vilja,

Kom led oss du, Chrysostomos

I
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S^ai* på Prof. Grafstroiiii» inträdestal

i Svenska Akafleinieii

d. 26 Maj i 840.

1/L'ii man, du efterträder ibland oss,

Var ej, som du, ett sångens söndagsbain

,

Och ingen diktmö sjöng inför han vagga.

På prosa gick lians lif, och prosa är

Dock menskolifvets grundval och dess känia,

En formation utaf granit, den äldsta,

Den refbensbjggnad , hvarkring jorden satt sig,

Som sammanhåller hennes dolda djup

Och bär, jni bergfast rustning, opp de yngre,

De lösare jordlivarfven, och bland dem

Förnämligast de grönskande, de rika.

Der dikten anlagt sina blom-rabatter.

Och näktergalar slå i lundens kronor.

Och ros och lilja dofta vid dess fot.

Jag älskar prosan, lifvels verklighet,

Urformationen utaf tingens väsen.

Och ofta lägger jag med flit i dikten

En bit granitberg, för atl liålla saniman

Den lösa grund, som rimmen spela pa.

Ty prosa är likväl förstånd och klarhet

.

Som ordna alll och sammaidiålla vcrlden,
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Den yllvc som den inre, i sin ban.

Hon sväfvar ej i luften, utan stiir

Med senfull fot pa säker jord , ocli Ijlickar,

Väl utan längtan, men ej utan hopp,

Med jerngrä ögon till sin himmel opp.

En fallen poesi är icke prosan,

Ej en misslyckad dikt, ty skilda mål,

Fast begge ädla, skilda verkningskretsar

Har himlen utmätt för de liöga S3'skon.

Men prosan äfvenväl sin sköidiet har,

— Hvar ljus och ordning äro, der är skönhet,

Kysk, enkel, ren, ej svällande och yppig,

Lik Pallasjungfruns emot Afrodites,

Den skönheten är talarns, som försmår

All diktens Härd och söker blott det Sanna.

Han vill ej Wsa, men upplysa endast,

Vill ej förleda , endast leda tanken.

Förvissna inga rosor i hans krans,

Hans tinning skuggas dock af eklöfsbladen.

Den konsten är den ädle medborgsmannens,

Som älskar laiulet, ifrar för dess frihet.

Som är ett annat namn uppå dess ära.

Ack! landets ära hon var honom kär,

Än , der han Hgger i sin graf , hon ärj

Värd hvarje offer: som en åldrig moder
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Kiir, dyrliiir, liclig tor eii adel son.

Med mäktig hand han stod vid statens roder

Oeh vek, fast tröttad, ieke derifrån,

Ehuru stormen hven med hot och luin,

Oeli skummet yrde öfver dagens tloder.

Hans bild du tecknat har för oss i dag,

Fast, manlig, ädel, derför sann och lik,

Med mången blomma knnten omkring pannan.

Ty sångens mö kan ej förneka sig

Och mångahanda äro hennes gåfvor.

Din är en blomsterjungfru, är en Flora,

Som bor i blomdoft, trifs i vestanvinden.

Och, när hon klagar, iir det källans klagan

Emellan liljorna på grönklädd strand.

Men i den källan speglar sig alltjemt

Den djupblå himlen med dess sol ocli stjcrnor.

Din sångarstämma räknar sliigt med den,

Som snart ett hälft århundrade beherrskat

Hvart känsligt hjerta i vår Nord, dessskönsta,

Dess renaste, dess gudavigda ton,

En återklang ifrån det paradiset,

Der menskan skuldfri, from och lycklig var,

Och liimlens englar på forntidaviset

Än lekte med det första menskopar.
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Den stämman diktar än alltjemt idyller

Bland ängarne inunder Nordens pol.

Se'n allt har somnat, än en midnattssol

De ängarne med mystisk glans förgyller,

Och hvita alfer der, en himlaslägt,

Guldlockig, blåögd, och med lätta vingar,

Med aftonrodnaden till sommardrägt.

Bland ljusgrön björkskog dansa kring i ringar

Den stämman älskar hvarje sångens vän,

Far fort derför, och täfla du med den!
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^var flå Prof. Atferlioni^ liitrilclestal

i §veii!i>ka vtkadeiiiieii

d. 29 Maj 1840.

Att här du sitter, att jag helsar dig

Välkommen bland oss, visar tidens välde,

Ombildarens, som länge ställde

Inunder skilda fanor dig och mig,

Och ej blott mig, men afven mången annan

Af sångar-ätten från kung Gustafs dar,

Som bar ovansklig lagerkrans kring pannan.

Den kransen hänger än bland stjernor qvar

På minnets livalf, när qvällens vindar sopa

På vår förgätna graf tillhopa

Blott vissna blad af min och mången anns

Förgängeliga sångark råns.

Dock striden är förbi, Hvad ondt den vållat

Förgätes biittre än det tankes på.

Yi tacka glömskan, som sin aska sållat

På släckta glöd, och undra begge två

Hvad sällsam villa, som vår syn förtrollat:

Med åren komma frid och sans ändå;

Och allt som skiljounnen börjat ramla,

Den nya skolan (lyltnr i den gamla.
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Vi sago ej, men känna dock en lid,

En gyllne lid, då der var knappast slrid

Emellan diktens bild och verkligiieten

;

Ty blott det Sköna verldens grundlag var,

Och ännu lekande l)land blommor qvar

Lag vid naturens hjerta menskligheten.

Naturen sjelf, som nu ej lefver rätt,

Spratt då af lif, och dansande och lätt

Sig rörde hennes unga näringssafter;

Personligt lefde alla hennes krafter

Som lekkamrater åt sin menskoätt.

I öster Eos satt med purpurfanan,

Och timmarne sig radade till dansj

Men på sin vagn i oförgänglig glans

For Helios och mätte strålei^anan

Igenom zodiakens sagoverld,

Och knäppte lyran på sin himmelsfärd.

Och ej blott himlens hvalf, men äfven jorden

Var utaf lefvande gestalter full.

H varhelst du vände dig, förnummos orden

Af verldspoemet, diktadt för din skull.

Ur lundens toppar nickade Dryaden,

Dess librer lefde uti h varje stam,

Och hvar en källa sprang bland bergen fram.

Satt med sin urna sorla ntle Najaden.

Dig
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Dig mötle idel fiäiuler på din stig

5

I vindens sus, i blommorna, i gräsen,

En ande lefde, ett Leslägtadt väsen,

Ett sagans barn, som tänkte, kände sig

Och såg med vänligt öga opp till dig.

Men ofvan skyarna i rika skrudar

Der suto herrskande Olympens Gudar,

Men stego likväl ned ibland.

Välkomna gäster, öfver sjö och land,

Och bodde gladt i marmortemplen inne:

De sköna templen, der livar jordens son

Förklaradt läste högre verldars minne:

Som trösten faller i hvart ädelt sinne,

Föll ljuset i rotundan ofvanfrån.

Ju menskligare Gudar voro.

Ju mer gudomlig menskan blef,

Och hjeltarne kring jorden foro

Som gudasöner, hvart dem anden dref.

Då blödde Hydran, afundsjukan, splitet,

Nemäas lejon, terrorismen, föll.

Och Jofurssonen Gorgohufvu't höll

Mot det förvända, det besatta nitet,

Men ack! det skedde då, som nu, för litet.

Men i Olympia, i Kronions lund.

En skog af gudastoder och oliver,

17
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Der mätte täflingsbanan ut sin grund

Föf .kraftens lekar, för de ungas ifver.

Med senor spänstiga som hamradt stål,

Skönnakne ynglingar till brottnings drogo,

Och Diskus liven och Cästusklubbor slogo,

Och segervagnar rasslade till mål,

Der kraft och djerfhet sina kronor logo.

Ynglingasagan om hellenisk ätt

Qvad der Herodotus, historiens fader,

Och brusande i mäktiga kaskader

Flöt Pindarssången genom skog och slätt.

O! diktens brudqväll, sångens jubeldagar.

För er hvart menskligt hjerta måste slå.

Och skaldens längtan lågar upp och klagar:

"O! hvarför, hvarför lefde jag ej då?

Den gamla herrligheten är försvunnen.

Förseglad evigt rika sångarbrunnen,

Naturen enögd, skönhetskänslan blind,

Och rosen vissnat har på lifvets kind." —

Så klagar mången; — men livad är det Sköna

Om ej med något himmelskt i förbund?

Ett yppigt färgspel på förgänglig grund,

En vansklig blomma, vuxen i det gröna,

Förvissnad innan året fyllt sin rund.
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Det hednasköna sjönk, niir lilVets sljfiiia

Gick opp och lyste öfver Bethlebem;

Då kom en längtan till vårt rätta hem,

Då löstes skalet ifrån lifvets kärna;

Sitt inre djup den diktande förnam,

Och andens högre skönhet trädde fram,

Den skönhet, inre ögat skådar gerna,

Ej lekande, men sträng och allvarsam.

En ann betydelse fick menskligheten

,

Ett annat mål, ett annat bildningsskick.

Ty sprängd var porten till odödligheten.

Ett annat hjerta slog i verkligheten,

Och dikten snart på andra toner gick:

Ej fullt så klingande som förr och klara

,

Men mera djupa, mera underbara.

Ty sanningen, med blod och offer köpt,

Var fäst vid himlen , och det Sköna döpt.

Det trifdes nu , som förr i lunder gröna

,

Men med en renare, en himmelsk håg

Upp emot stjernehvalfvet skalden såg.

Det innerliga adlade det sköna.

Och hvarje lyra vid ett hjerta låg.

Ej blott en fader, skapare af tingen,

Ej blott en Gudason, som menska var,

Men ock en moder satt i stjerneringen,

Och menskoslägtet deras färger bar.
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Det gick en längtan genom menskans sinne

Till något osedt, underbart, till Gud,

Ej olik den, vi än hos jungfrun finne,

För första gången rodnande till brud.

Den längtan trifs ännu i hjertan inne,

Men troubadouren satte den i ljud.

Så skön som förr var icke lifvets saga,

Så yppigt klädd i rosenrödt och gull,

Men mer allvarlig, mer betydningsfull.

Lik moln, som öfver sommarsolen jaga.

I mystiskt dunkel, mera än i ljus,

I manskensskymning var den sagan hållen.

Väl kommo englar från Gud faders hus,

Men utur bergen skrattade ock trollen,

Och aningen om synd och död och fall

Igenombäfvade naturen all.

I skaldens sånger, om ock än så Ijufva,

En suck af trånad klingade ändå.

Som när i qvällen näktergalar slå,

Som när i skogen kuttrar enslig dufva.

Men stolt var tiden, svärmande och djerfj

Med djupt förakt för nyttans lägre värf,

Drog riddarn ut på äfventyr till striden,

Först för sin tro, och för sin dame dernäst;

Med hennes handske uppå hjelmen fäst.

Med hennes färger uti skärpets siden.
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Han sin medtätlare ur sadeln slog

Och segreus pris ur sköna händer tog.

Men var det lek inom torneringsskranken,

Till blodigt allvar vändes också tanken.

Då sprängdes porten till förtrolladt slott,

Och svärdsslag hamrade på jätteskallen

,

Tills hednisk trollkarl klufven låg ocli fallen

Och frälst prinsessa ur hans bojor gått.

Sanct Görans lans bet djupt i drakens lunga

,

Och Rolands klinga skar sin egen ban,

Bland krokig sabel, blödande turban,

Han rasade för Angelique, den unga:

Men många vindar häfva ocean

Och qvinnans bröst, och när hon fanns i skogen

Ack I hon var skön ännu, men icke trogen. —
Så vexladc uti romantisk ton

BLmellan kärlek och Religion

Den underbara riddardikten

,

Och sagan visste tusen äfventyr,

Hur riddarn slår, hur Saracenen tlyi,

Och sköna synder visste öronbikten. —
Jag älskar klassisk tonart, ty hon är

Till smak och harmoni vår bäsla ledning,

Och sången ifrån Hellas är mig kär,

Ehur jag känner, att den var en herlning.

Men Romantiken, underbar och fri.
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Med iiuierllga, sällsamt djupa rösten.

Må ock al" sangens söner aktad bli;

Och äro litet Indna lijeltel)rösten,

Ett trofast lijerta klappar dock deri.—

Meu diktens välde går utöiVer jorden;

Der lins ej öcken, lins ej borlgönid vrå.

Der menskor bo, hur vilda och hur rå,

Der ej förnimmas, Idott du lyssnar, orden

Af skahlens gudaspråk ändå.

Der bodde fordom i det höga Norden

Från hedenhös en kraftig ätt,

Ömtålig om sin frihet och sin rätt.

Med hårda hiinder och med hårda sinnen:

Till Valhalls throner stego deras miinien,

Och öfver vågor, öfver dal och slätt

Förblödde deras vilda strider.

Strid var mot menskor, mot en karg natur

Med frusen barm; men kämpen bröt derur

En tarflig näring, segrande omsider.

Det voro mörka, voro arma tider.

Men skaklen var dock med. Han stod

I sköldeborgen kämpande med mod;

Med svärd och toner lika skarpa

Besjöng och slog han banesår;
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Der stäiikle blod uj)på hans harpa,

Och stormen flög uti hans hår.

Hårdt var hans språk, men i Norränatunga

En mäktig mahnklang låg ändå, en skär,

Ej blott att stridens minnen sjunga,

Men äfven hjertats ömmare begär.

Med längtan sökte Vanadis sin Öder

Igenom rymderna från norr till söder.

Och trånande i sina skuggors verld

Satt hvite Guden med sin bleka panna,

I saknans tårar smälte bort hans Nanna,

Och Frej förpantade sitt svärd.

ll\atl stort och enkelt ligger i passionen

Och troheten i lif och död

(Som dock är mer än Söderns kärleksglöd),

Det visste Nordens skalder väl, och tonen.

Hur vild han var, likväl ur hjertat ljöd,

Det outgrundliga, det rika,

Som hafvet stormande och djupt tillika.

Af många under dock dess djup bebos,

Och lätt är att på färgen skilja

En nordisk trohet med sin livita lilja

Från Söderns älskog med sin röda ros.

Helst klingade dock runosången

Om Valhalls guda verld, ej än förgången.

Hur Oden q vad sitt Havamal,
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Enögde Guden, h vi]ken styrde verlden.

Och drog på åttafota fiirden

Med Sleipner öfver berg och dalj

Hur Nornorna vid tidens källa,

Tre sköldemör på evigt Ting,

Uttydde runorna, som gälla

Heimskringla och Valhalla kring,

Och ömsom fria, ömsom fälla

5

Och hur det Onda hos det Goda bor;

Hur väldigt med sin aska Asathor

Slog efter jättarna i fjällen;

Hur Idun blomstrade, hur Freja spann,

Och Gefion frös och Lofna brann,

Och ljusa Alfer dansade i qvällen. —
Den sången var en half barbar,

Men kraftfull dock och underbar.

En hög gestalt, med slagsvärd vid sin sida.

Han sågs utöfver bergen skrida,

Med Nordens stjerna flist på hjelmens rund.

Och djup och vildhet om hvarannan

Låg på hans sångar-anlet i förbund:

Der brunno norrskens-ögon under pannan,

Och storm och åska lekte kring hans mund. -

Sitt vördnadsfull uppå den sångarstolen,

Der Asaskalden sutil före dig.



265

Högt är det minne, som der reser sig,

Fast nedergången är Valhallasolen.

All stor natur är egen, djerf och fri,

Och harposlag, som genom verlden hvina,

Dö ej, fast deras tid är re'n förbi;

Det stora lefver qvar i poesi,

Fast andra stjernor öfver dikten skina.

Hans sångartoner voro icke dina,

Men kraft och snille låga dock deri.

Tråiigbröstad smak är en och enahanda
j

Med regelrät, med sträng landtmätarked

Mäts sångens land ej upp. Frisinnad anda

Tar andra trakter, ock de vilda, med.

Det jättestora trifves med det Ijufva;

Hvem älskar kuttret ej af sångens dufva?

Men fritt må örnen på sin klippa Lo,

Blott han bär himlens blixt i mäktig klo.

Ej form, ej färg är stängd ur sångens gille.

En regel smaken har, den heter Snille:

Mångsidig regel uti dikten spord.

Och rum är der fijr Söder och för Nord.

Hans sångartoner voro icke dina:

Blott vårens stjernor, inga norrsken skina

Uppå din sångarhimmel , dunkclblå

,

Eu sydlig himmel, men derunder
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Hur cloilaiide naturens under,

Nej, diktens under, dina "Blommor" stå!

Fastvuxna fjärlar i de gröna hinder,

Hur sköna — och symboliska ändå!

Som aftonrodnans guld på viken,

En himlafalien slöja likt,

Så präktig ligger symboliken

Och gungar öfver djupets riken

Uti din underbara dikt.

I hennes röst och drag tillhopaställas

Hvad Södern Ijufvast, Norden djupast lär:

Till formens skönhet hon ett barn af Hellas.

Till tankens djuj) ett Nordens barn hon är.

Ej endast stormens språk i hjeltesagan,

Men vestanvindens Nordbon ock förstår,

Och lyss förtjust till "näktergalens klagan",

Som suckar i hans korta vår.
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Till ^^aiiclfieig.*

rå en majsky Frilhiof och hans Ingeborg

— Någon annan ångbåt Valhalls barn ej taga

Höllo stilla öfver Gustaf" Adolfs torg,

Läsande med dem , soni läste deras saga.

"Riktigt nog— sad' Frithiof, — men hur skön

du var

Af den målningen ändå man känner föga^

Skaldens tafla blir oss aldrig fyllest klar,

Sväfvar dunkelt endast for vårt inre öga."

"Och hvad hjeltestorhet på din panna salt,

Hvem — sad' Ingborg — kan väl det i boken skåda?

Hvad? om vi hos Sandberg stege af i natt,

Sate för Valkyriemålaren vi båda?"

Qvällen lade rosenmanteln på Norrström,

Natten somnade med stjernorna i strömmen;

Då till målarn gingo begge i en dröm.

Och uppå vignetten se vi nu den drömmen.

atiloilninii ;if liciti,- teckningar till Frilhiufa Stifju.
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Sanna, som i lifvet, de på bladet stå,

Som i lifvet begge kärleksfullt förente.

Litet afundsjiik, men mera glad ändå,

Suckar skalden: "ack! så var det, som jag mente."
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Till Criisell.*

Ingborgs klagan är på mången rosenmund

Lik en näktergal, som slår i rosenhäcken,

Är i flera hjertan än, i saknans stund,

Lik en turturdufva, kuttrande vid bäcken.

Snart den turturdufvan ut till Södern far,

Sitter klagande uti orangelunden.

"Är den tonen Nordbo?" frågar då en livar,

"Fryser ej i Norden hjertat till, som sunden?'

Men jag svarar: "J förstån ej våra fjäll,

Blott en enda forntidsdikt är höga Norden.

Hvar den dikten sätts på noter af Crusell,

Lären tonen, liist J ej begripen orden!"

I anledning af hans melodier till Frilhiofs Saga.
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liytet.

[Till Frilwninuan Martina v. Sclnceriu„ med andra upplagan af

Frilhiofs Saga.)

iidla sångmö, hvatl diii. skald har diktat.

Läs det du, när det af verldeu glöms!

Sköna biktmor, livad för dig jag biktat,

Göm det du, liksom ett lyte göms I

Ack, bland skatter, som vi här förspille,

Hjertats är för dyrbar, är för god,

Fattas ej af den, det älska ville,

Och försmås af den, som det förstod.

Snart, som Frithiofs, ock min lefnads saga

Trj^cks i grafveu om, en vacker dag.

Ny vignett och ny musikbilaga,

Ack! men samma tryckfel, fruktar jag.

Hjertat är ett tryckfel, men det finnes

Blott i ett och annat exemplar.

I de flesta, som jag sett och minnes,

Gudi lof, står ej det felet qvar.
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Sättareu i skyn ock äiniial liade

Rätta felet äfvenväl hos dig,

Men han fann det alltför skönt, ocii sade:

"Låt det stå, det är en hild af mig!"
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Moiisteus Genius.

(Till Marie RöhJ.)

llig konstens Genius valt blantl sina svurna

Han valde dig ifrån din födsel re'n,

Den purpurbältade , den himlaburna

Med tidens vagga och med tidens urna,

Och allt hans väsende är Gudars återsken.

Han har ditt klosterlöfte, du är nunna,

Blott han, blott han, får vistas för din syn.

Ej annan kärlek vill han jungfrun unna

Än den, som morgondrömmarne förkunna,

En flyktig luftgestalt, en målad bild i skyn.

Och när ditt hjerta med oändlig trånad

Den bildens like söker natt och dag.

Tag dig till vara, om du ser förvånad

Att han från jorden dock till slut är lånad,

Men ack ! hur lycklig den, som bär hans anletsdrag.

Till
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Iflatliiltln.

Liti eii rosenbuske salt

En näktergal,

Och sjöng uti Italiens natt,

I Arnos dal.

Och vågen lyddes, vestanvind

Knappt andan drog,

Ocli rödare blef rosens kind,

När fåglcn slog.

Då drog en \ikingsson förbi,

En gäst från Nord.

Det rosenstånd med fåglen i

Tog han om bord.

Nu står den ros i nordanvind,

Står midt i snön.

Lik rodnan på en skönhets kind,

Men mera skön.

18
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Och iiiiktergaleii slår sin drill

Till Nordlands-ljud,-

Det låter som ett valdthorn till

Ett segerbud.

Du söderns purpurkrona, brinn

På nordanfjäll!

Du söderns trånadssuck, försvinn

I vinterqväll

!
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Till Grefviiiiiaii D.

Jag mins de sköna, allt för korta stunder,

Då du med mig i Björnstorps parker satt,

Lik Abrams engel uti Mamres lunder,

Ett flyktigt skimmer i min lefnads natt.

Hur skönt det var att trycka få den handen,

Som jemt till stöd livar stapplande är räckt,

Och att få se i ögat på den anden,

Som är med himlen mer än jorden slägt.

Hur skönt det var att finna dig densamma,

Du fordom varit och all tjemt må bli.

Och i ditt öra blott ett ord få stamma

Utaf min smärtas långa Litani.

På kort besök kom då det glömda nöjet,

Såg med mitt öga, talte med min röst.

På mina läppar log det förd na löjet,

Och mod och styrka häfde skaldens bröst.
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Förgätet var allt hvad jag lidit liade,

Jag tryckte ögonblicket till min barm,

Och som ett sorglöst barn jag ner mig lade

Och sof och drömde på dess runda arm.

Men — till det fordna vi förgäfves vädje,

livad förr var verklighet är skugga nu.

Ack! glädjens hågkomst är ej mer en glädje,

Blott sorgens minne är en sorg ännu.
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l^öiitlagsskolau.

(/ en tiiig flickas mm1^esbok.)

±Ln skola känner jag, som trifs,

Hur ock må Lli de andras öden,

Der vexelundervisning drifs

Men — mellan lifvet ])lott och döden.

En hindens monitor är der,

II vars röst bland barnen ypperst gäller.

Från Zion sångarskalan är

Och ifrån Sinai hans tabeller.

Hur skönt att stafva deruppå,

Och göra läraren till viljes,

Och lägga hop, hvad vi förmå,

Tills det blir Jul-lof, och man skiljes.

Man går ej ur den skolau uL

I verlden, men i andra verlden;

Ty lärarns varning tar ej slut

På denna sidan himmelsfärden.
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Hans lära är för höst som vår.

Och stundom varnar, stundom lockar

Hon andas varmt på silfverhår,

Och kyler dina gyllne lockar.

Det ges ej högre lära spord

Inunder eller öfver solen.

Lyss derför till hans faders-ord,

Du söndagsbarn i söndagsskolen

!
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Till Prc!!»l«leiiteii^ Baron af
Hliiitclierg.''

Vår höftlings skall Ju djupare mot vester

Som solen sänks, ju mildare dess glans;

Och skönast är bland kransar, som man fäster,

En krans på silfverhår, en eklöfskrans.

Du ärfde ej, du byggde sjelf din ära.

Ditt eget Riddarhus att bo uti.

Det Riddarhuset står värt hjerta nära,

Vi räkna slägt med livarjo sköld deri.

I tacksam bygd, som nu ditt lof förkunnar,

Klar brann din middag, må din q väll bli ljus!

Och när ett högre län dig himlen unnar,

Glöm likväl icke bort ditt Malmöhus!

Landshöfding i Malmöhus län.
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Till liaiuls^liöfdlii^eu, fjirefve H.
^¥aclitniel!^ter.

På dess bröllopsdag.

Aiidteligeii är du fangen,

Fjäril, — i en rosenkalk.

Men ur bojan denna gången

Längtar ej bevingad skalk;

Blott begrundar

Hvad som stundar,

Giftermåls- och ärfda-balk.

Hur de låga, rosens kinder!

Ilur hon fången älska vill!

Rundt kring honom, utan hinder,

Slutas hennes hjertblad till.

Låt det vara!

Ingen fara,

Från i dag blir rymmarn still.

L3'cklig dul Hvad skalden skådar,

När hans hindar stiga ner.

Allt hvad mystiskt natten bådar,

Allt hvad skönt som riagen ser,
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1

Saliglietcr

För poeter,

Allt en brudstol åt dig ger.

Hur det Sköna lifvet gläder!

Kärlek, evig kärlek svärj!

Se, poetisk grönska kläder

A-^erklighetens nakna herg.

Jordens dalar,

Himlens salar

Låga uti rosenfärg.

Lifvets sanning är blott smärta

Blott en kärleksdikt dess fröjd.

Derför vid ett älskadt hjerta

Hvila, hvila du förnöjd!

Dröm och svärma;

Middagsvärma

Drick pä lifvets middagshöjd!

Som en jagad dufva svingar

Stundens lycka oss torbi.

Stack i flygten hennes vingar,

Locka henne qvar att bli!

Låt den skygga

Bo och bygga

I din ]>arin — och dö deri

!
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Till Biskoii BJiirliaek. *

lag mot hvad vi dig älska trodde,

En blomsterkrans från Greklands vår

I klassisk jord de blommor grodde,

De passa för ditt silfverhår.

Väl bär det många eterneller,

Väl ock en strålande tiar,

En Edens lilja, men som fäller

I liimlen först livart frö. bon bar.

Dock — att det enkla Stora fatta

För liten är en småsint ätt,

Ocb få ha känt och färre skatta

Den Vise iippå Eknäs rätt:

Det djupa sinnet ocb det rena.

En bild ntaf del rika baf;

Men (lykani känner det allena.

Som ti skar pcrlor ur dess graf

Tillegnan af en disputation [Kflcrbiklningar ur (Jvekyska

An(hologien), för hvillien Skalden presiderade, octi sonen

af hans ald<tc hroder responderade.

i
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En ha vi känt, som rätt dig kände.

Och såg livad djupet innebar,

Men längese'n han återvände

Från jorden, der han främling var.

Nu står du redan honom nära,

Går snart till höjden, dit han for.

Glöm ej att då till honom bära

En helsning fram från son, från bror.
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Xill Mt. E. Orefve v. ^tedlii|s;k.

Pä dess åltionda födelsedag.

I (lag du fyller åttiårig ära,

Få äro de, som fyllt sitt mätt som du,

Ett rågadt mätt, — och himlen står du nära

Men dröj pä jorden, dröj hos oss ännu!

Låt oss fä se pä dina hvita lockar,

Ett silfvermoln omkring en Jofurshild.

Lät oss få höra pä din röst, som lockar

Till dygd och ära, lika vis som mild.

Tidsnog ändå du far på ambassaden

Till fjerran land, till egen kröningsfest.

Då sörjer landet och då sörjer staden.

Men din Thérese blir den, som sörjer mest.
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Till Biskop Johan Jakob Hedréii.

Vid dess ftytlning till Carlstad.

1 ill sina dalar, sina berg tillbaka

Ditt folk dig kallar, till din faders graf

Stor är den hjord, för hvilken du skall vaka

Välsignad vare der din herdestaf!

Der stå ännu, som landets barn, så glade

Rätt många tempel, månget fridens hem.

Der vi till Gud vårt första löfte sade:

De gamla, kära templen — helsa dem!

Och när derur på dödens stad du träder,

Der dess tornspiror, svarta jernkors, stå

Ur jorden opp, der sofva våra fäder

I stilla kamrar — helsa dem också!

Du himlens ombud bland en jordisk skara

Var du dess tankes ljus, dess hjertas bön!

Bygg flitigt opp livad fallit har, der Clara

Med kärlek famnar om TingvaHa-ön.
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Och när du hvilar i ditt Ekiiäs lunder,

Och Hyn mot stranden slår med sakta sus,

Då må Johannes skåda himlens under,

Och salighet betäcke Jacobs hus.
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Till PreNlcleuteii, Vi-ili. I.eljoii.

liiifViitl.

På dess bröllopsdag.

»Såg du Bj^ströms grupp, som harinai-

De förlofvade med skäl:

Hymeii, som i plumpa armar

Qväfver Kärleken ihjäl?

Stackars Amor, om han lånar

Allt sitt lif från sitt begär
5

Lefver endast, när han trånar,

Dör, så snart han lycklig är!

Sköna död likxäl att brinna

I sin egen låga opp

Lik en Fenix, och försvinna

Med sitt väsens blomningsknopp.'

Saligheter, som förlängas

,

Flålla endast Gudar ut;

Menskohjertat skulle sprängas,

Om dess yrsel ej tog slut.

Låt bevingad Amor fara; —
En, som inga vingar har,

Ingen bindel, ingen snara,
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Stannar i hans ställe q var:

Bygger löfviga idyller,

Sköna som Elysiums dal,

Och med frid och kärlek fyller

Herdens tjäll och Friherrns sal.

Din idyll må han fullkomna

I det stilla blomsterland,

Hvarest Vetterns vågor somna

Trötta mot den gröna strand.

Der du lifvets sommar njute.

Der du skörde lifvets höst;

Och när vintern rår derute,

Värm dig vid Mal vinas bröst!

Ädle vän, när då jag träder

I din sal som fordomdags,

Och det gamla än mig gläder,

Och det nya är till lags
5

När din lefnad, lik en enka

Som är nygift, blomstrar upp

5

Huru glad skall jag då tänka:

"Blott en dikt var Byströms grupp."

Till
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Till Ainiiltl K.

/ en Bibel.

£iniell;m minnets suck och hoppets joller

Vårt korta llf med svikna löften far.

Lär här ett lif, som sina löften haller,

Och se hur Gud värt slä"te fostrat har.

Från oskuld gick det,, och till oskuld åter,

Men till en högre, ännu \'ä§e\i här.

Vid målet står en fader, som förlåter.

Och barnets dröm är skapelsens mystére.

Här på hvart blad du ser en sådan fader»

Du ser hans englar, som gå upp och ned

På Jakobsstegar, på de helga rader,

Och lycklig du, så länge du går med!

19
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Till Hilma P.

r jorton år, snart fjorton dar dertill,

—

Söta Hilma ! Det är knoppningsstunden.

O att tiden ville der stå still,

O att endast knoppar prydde lunden!

Men de öppna sig och blomman slår

Upp sitt öga, blickar som en stjerna,

Älskas, bränns af solen och— förgår,

Och blir frukt med masken i sin kärna.

Knopp och blomma, dröm och verklighet.

Frukt och mognad, ödsliga och nakna! —
En gång lär du livad jag länge vet:

Hoppas att— bedras, och njut att — sakna

!
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MattvaiMlsliariiet.

Med frid, med oskuld, med livar himmelsk gåfva

Du står vid korsets fot och blickar opp.

Hvad hopp, hvad känslor i ditt hjerta sofva,

Som våren sofver i en rosenknopp!

Men knoppen öppnas, solens strålar pensla

Hvart hjertblad snart med guld och purpur skönt.

Hur rosenröd upplågar då hvar känsla,

Hur friskt är hoppet då, hur sommargrönt!

Ack, hvarje ros vill blekna bort och sörja.

Och hvarje hopp vill vissna och förgå.

Med himmelsk kärlek måste hjertat börja,

Om någon jordisk kärlek skall bestå.

Ett nattvardsbarn är Kärleken, den rätta

Med knäppta händer, med oskyldig min.

Och vill du rätt hans mening öfversätta,

Så gå till himlens ordbok, till Wallin.
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•fiilliref

till inin ItHStni.
*

JSe liiii- präkligl vara grenljus lysa,

Med en gren för hvarje barnets Ar.

Julebocken kommer och han gar,

Barnen ömsom glädja sig och rysa.

Dock — all glädje blandas med en tar:

Den, som ej har någon pels, får frysa,

Den ej pengar har, han rimma får.

Men livad skall jag vid högtidligheten

Då väl gifva, som kan bli dig kärt?

Mitt poem är icke mycket värdt,

Bättre är det då du tar poeten
,

Blank, nyrakad, och för sällsamheten

Ej så kinkig som han annars lärt.

Derför kom och jaga bort hans snufva,

Tina opp hans bröstvärk vid ditt bröst,

Och fast utan julklapp sjelf, förljufva

Icke blott hans julcjväll, men, du Ijufva,

Ock hans mandoms dar, hans ålders höst!

I ställe för en till julklapp lofvad pels.



XIII Farmor ocli ]?Ioriuor

/ min äldste sons 7iamn.

JSiiart, J gamla, öfver vreda vågor

Nalkeiis J den långa seglings slut,

Och inunder aftonrodnans låsor

Tryggt J ankren vesterut.

•O"

Men min resa börjar. Jag skall draga

Ut bland böljornas och stormens krig.

På den långa färden låt mig taga

Er välsignelse med mig!
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Till CSöthilda Tegnér.

Med JSya Teslanienlel. *

Fjii fars välsignelse jag ville gitVa

Till julklapp dig, med posten sänd åstad

5

Men jag Lehöfver icke att den skrifva,

Du har den tryckt på dessa helga blad:

Välsignelsen af Fadren i det höga,

Hvars dotter menskligheten känner si|

Ack, öfver alla vakar ju hans öga,

H vårföre skulle han förgäta dig?

Hans Testamente är för rena hjertan

För oskuldsfulla: så behåll det då!

Med åren växa sorgerna och smärtan.

Behåll det, tv det är för dem också I

Af Författaren öfversandt från Stockholm.



295

Till Oi!§ia Tegnér.

Med Nija Testamentet ^ vid hetmes konfirmation.

iTlin (lotter, göm den dagen i ditt sinne,

Mins livad du lofvade, mins hur du badj

Men vill han en gång falla nr ditt minne,

Läs då hans innehåll på dessa blad.

Om menskohjertat är det Gudasagan j
—

Fast du, som jag, ej henne fullt förstår,

Kan hon dock trösta sorgen, döfva klagan,

Och adla glädjen innan han förgår.

Gud är en fader. Ack, hvar faders smärta

livar faders glädje måste likna sig.

Så stoft jag är, jag anar dock hans hjerta:

Ihui älskar verlden som jag älskar dig.
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Till liars OiiNtal' Tegnér.''

Med en Bibelj vid hans konftr mation.

IJtöfver djup, som tveiine verldar skilja,

Dig lede stjernan och magnetens nål.

Förståndets klarhet och en säker vilja,

Två goda styrmän till hvart jordiskt mål.

Men öfver djup, som ock två verldar dela

Två andra, en härnere, en i skyn.

Tag här ett sjökort, som ej plägar fela,

Fast storm och mörker sväfva för din syn.

Ett säkert sjökort, ritadt i de tider.

Då jord och himmel nalkades hvaraiin.

Studera det, och f()lj det, och omsith^-

Löp trygg i liamneu, (h'l dig \isal an I

* Näst före hans afresa (lU Brasilien.
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I iiiiiiuesli5cker.

f Till C. A. Hagberg.

ISlig på Norrbro, och se din ungdoms bild:

NorrslrÖm, som sammanbinder friska vågor

Med salta, som din ungdom binder hop

Din barndoms lek med mannaårs bekymmer.

Hiu' präktigt speglar ej den strömmen af

Torn, hjeltesto<ler, slott och, sångartempel

,

Och aftonrodnan öfver Riddarholmen,

Der Sveriges ära sofver under marmor; —
Men på dess stränder bor förförelsen.

Och som han seglar längre bort och längre,

Som stormen växer, vågorna gå högt,

Hur längtar ej den tröttade tillbaka

Till liigiui vikar, gröna Mälar-öar

Och friden på de furukrön ta näs!

Men det är fiifängt: han skall ständigt framåt,

Skall lösas opp i hafvets bitterhet. —
Stig på Norrbro, och se din ungdoms bild I
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Till Fröken M.

Såg du dina drag i Seiiiens spegel,

Såg du dem i Elbens och i Klieiis?

Hur det Skönas frihet och dess regel

I ditl anlet komma öfverens?

Var ej stolt, men tacka himlen, flicka I

Som ditt adelsbref på pannan skref.

Som det Skönas engel må du blicka,

Som det Godas engel tänk och lef!

5. Till Vendela A.

Tro ej multna hjertats kyla,

Ej det ungas Romantik.

Blommor, liksom drifvor, skyla

Ofta endast skilda lik.

Lifvet är ej dikt allena.

Är ock verklighet och tvång:

Lycklig den, som får förena

Begge i din famn en gång!

4. Till Fröken G

Blott en lära genom lifvet går,

Lika sann för kungen som för slafven:

Menskohjertat är ett öppet sår,

En gäng läks det, och dess ärr är — grafven.
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5. Till Alfhild E.

En bok är lifveL Inom samma band

Fins något godt, med mycket lumpet bland.

Föi"st glada sagoi', teckningar m' skolen,

Så en roman, som sluts vid kuUerstolen

,

Se'n hushållsräkningar och laga fång,

Och taxor öfver lyckans markegång,

Ett stycke lögn, ur ärans drömbok brutet,

Och spökelsehistorier till slutet.

En blandad läsning, brokig pot-pourrij

den som aldrig hade sett deri!

6. nu C. W. Bottiger.

All mensklig bildning är en tradition.

Hvart är, som slutar, gör sitt testamente

Till det som följer, men ännu vi vänte

På boutredningen. När kommer Iion?

Igenom sekler tvisten re'n sig slingrat.

Och arfvet, än ej domfäst, blir förskingradt.

1 skaldens bröst der sitter dock till slut

Den högsta domstoln, som, med säker ledning

Af högre makter, gör vår boutredniug.

Den räknas icke der, den sjunges ut.



300

Aiiiiiärkuiiigai*.

Sid. 5. Sangen. Stycket, i sin äldsta form, hade en polemisk syft-

ning, som äfven röjdes af öfverskriften : tii/ vedi/börande.
Sid. 16. Elden. Utkastet till detta stycke är gjordt under För-

fattarens första skaldeär. I sin nuvarande form tillhör det

denna period.

Sid. 24. Floden. Fri efterbildning afGoethes Mahomets Gcsang.
Sid. 37. Vintern. Äldsta titeln var Vintern i Skäne, som

också närmare motsvarar styckets innehåll.

Sid. 43. Ättehögen. Stycket är tillegnadt Professor A. Lidbeck,

som utanför Lund ägde ett litet sommarställe invid en ättehög.

Sid 72. Martin Luther. Vid Reformations-festen 1817.

Sid. 109. Asatiden. Ursprungligen var styckets titel: Den
gande Hedningen. (Jfr Iduna^ fjerde häftet, sid. 55.)

Sid. 124. Nore. Vid en akademisk fest i Lund , till firande af

Sveriges och Norriges förening.

Sid. 140. Tredje versens sednare hälft förklaras deraf, att H. E.

Grefve v. Engeströra hade frän sin utrikes resa inträffat i

Lund samtidigt med DD. KK. HH. Kronprinsens och Arf-

prinsens besök derstädes.

Sid. 144. Prins Oscar. Till firande af den dag, dä H. K. H.

fyllde sitt adertonde år och således var myndig.

Sid. 17 5. For Oscar och Josefina. Vid slutet af det tal, som
Författaren höll i Lund d.'l Dec. 1823 till firande af DD.

KK. HH:s förmälning.

Sid. 189. Till Byström. Vid en af konstälskare för honom
anställd fest i Stockholm d. 29 Sept. 1829.

Sid. 273. Mathilda. Fru Mathilde Montgomery, född Orotzka.

Sid. 277. Söndagsskolan. Till Greta Wallin, Erkebiskop Wal-
lins nära slägtinge och fosterdotter.

Sid. 284. Till H. E. Grefve v. Stedingk. Tredje versens

början syftar på den ambassad-resa , som H. Exc. då

skulle anträda, till kejsar Nikolai kröningsfest.

The'rtse. Fru Grefvinnan af Ugglas, född v. Stedingk.

Sid. 289 och 299. Al/hild E. Alfhild Eiserman i Götheborg.

Sid. 290. Hilma P. Hilma Palm i Lund.

Sid. 291. Nattvardsbarnet. Till Fröken Hedda Ridderslolpe.

Sid. 297. C. A. Hagberg, n. v. Professor Norbergianiis i Lund,

skaldens gudson.

Sid. 298. Fröken M. Fröken U. Morman.

)> fVendela A. Författarinnan Fru Hebbe, född Åstrand.

» Fröken G. Fröken M. Gxllengahm.
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Poemerna i delta band äro ijvuiipcradu efter

följande plan: 1. Dikter af alliiiiint iimelitill , (;6ero-

ende af nägon bestämd tids-orsak. 2. DikteT ome-

delbart hänförande sig till Nordens mythologi , till

Sveriges och Europas politik, samt till historiska

personer och offentliga tilldragelser. Tidsföljden

är här noggrannt iakttagen, och årtalet angifvet vid

alla stycken, som afse en bestämd tidpunkt, '.i. Till-

fällighets-dikter af mera enskilt art. — Från

denna hufvudperiod af Författarens vittra verksam-

het har den poetiska skörden visat sig så rik, att

slutet först kan lemnas i nästa band, som jemväl

kommer att inrymma dikterna af den tredje och

sista perioden. *

Anm. I stället låter den prosaiska afdeln ingen inskrän-

ka sig till blott tvenne band, helst hvarken rent vetten-

skapliga afhandlingar eller kyrkliga föredrag ligga inom

planen för denna samling.
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INNEHÅLL

Niiiarre Dikter.

Andra perioden {1812—i840).

Sången Sid. 5.

Sång till solen » 8.

Stjernsången » 13.

Elden . • > 16.

Majsång » 20.

Floden » 24.

Träden » 26,

Fågelleken » 29.

Flyttfåglarna » 35.

Vintern » 37.

Halkan » 40.

Ättehögen » 43.

Polarresan » 45.

Romresan » 48.

De tre bröderna » 53.

Till en yngling » 62.

Språken » 64.

Prestvigningen » 68.

Martin Luther » 72.

Skaldens morgonpsalm » 74.

Skidbladner » 77.

Skaldens hem » 80.

Svanen och fjälltrasten » 84.

Mjeltsjukan » 87.

Wafthrudnismal » 90.

Asatiden » 109.

Jätten » 114.

Hjelten » 117.

Herkules » 120.

Den vaknade örnen » 122.

Nore »124.
Skaldebref » 132.
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Till H. Exc. Grefve v. Engeström Sid. 133.

Till densamme » 140,

Skiil för Svenska kungahuset » 142.

Prins Oscar » 144.

Götha Lejon » 146.

Sång för Jemtlands fältjägare »148.
Vid jubelfesten 1817 »150.
Carl XII »151.
Epilog vid Magisterpromotionen 1820 . . . . » 154.

Till Agardh vid hans återkomst från P^rankrike . » 165.

Vid Skånska Hofrättens invigning » 167,

Vid H. K, H. Kronprinsens återkomst till Sverige » 170.

Till Norska stortingets deputerade » 173.

För O^car och Josefina »175.
Skål i Göthiska Förbundet »177.
Skål i Presteståndet 1829 »179.
Vid Magisterpromotionen i Lund 1829 . , . . » 181.

Till Byström » 189.

Napoleons graf » 191.

Pä Gustaf II Adolfs minnesfest »193.
Efter talets slut vid Gustaf Adolfs-festen, , . . » 195.

Vid en Concert för Malmö arbets-inrättning . . » 198.

Skytten » 200,

Svar på Agardhs inträdestal i Svenska Akademien » 202.

Vid Svenska Akademiens femtiära minneshögtid . » 211.

Vid invigningen af Gårdsby kyrka:

1. Från allaret . . . . » 221.

2. Från predikstolen . . » 226.

Predikobön » 227.

Vid en Prestvigning » 228.

Till en Skollärare » 234.
Georg Adlersparres skugga till Svenska folket . . » 235.

Till Svenska Riddarhuset » 240.

Skålar i Presteståndet 1840
1. För H, M. Konungen ...» 245.

2. För Fäderneslandet . . . . » 246.

3. För Stats-Rådet Ihre ...» 247,

4. För Biskop Heurlin . . . . » 248.

5. För Erkebiskop af Wingård . » 249.
Svar på Grafströms inträdestal i Svenska Akademien » 251.
Svar på Atterboms inträdestal i Svenska Akademien » 255.
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Till Sandberg Sid. 267.

Till Crusell » 269.

Lytet » 270.

Konstens Genius » 272.
Mathilda » 273.

Till Grefvinnan D ...» 275.

Söndagsskolan »277.
Till Baron af Klintel>erg . . . » 279.

Till Grefve H. Wachtmeister » 280.

Till Biskop Bjurbäck » 282.

Till H. E. Grefve v. Stedingk » 284.

Till Biskop Hedrén . . ; » 285.

Till Friherre Leijonhufvud » 287.

Till Alfhild E., i en bibel » 289.

Till Hilma P » 290.

Nattvardsbarnet »291.
Julbref till min hustru » 292.

Till Farmor och Mormor » 293.

Till Göthilda Tegnér » 294.

Till Disa Tegnér » 295.

Till Lars Gustaf Tegnér » 296.

I minnesböcker.
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TIU Fru fStoltz.

Vid dess inans yraf.'

Uråt ej, fast din vän är borta,

Fast han var ditt hjerta kär.

Lifvets stunder äro korta,

Kortare tless glädje är.

En gfing anden skall befrias

Utur stoftet, oeh ur skyn

Kasta manteln som Elias,

Oeh försvinna för vår syn.

Men det Goda och det Sanna,

Som han velat, som han tänkt.

Evigt, evigt skall det stanna

Qvar pa jorden oförkränkt.

Ty hvad godt vi sa i tidens

Djupa fåra dör ej ut;

Men det växer och i fridens

Skugga blir ett träd till slut.

Professor iM. Slollz. Dod 1814.



Tills i skyn dess krona tränger,

När planterarn fins ej mer,

Och den gyllne frukten hänger

Mognad ifrån himlen ner.

Derför gråt ej mer din maka,

Fast han jorden öfvergaf.

Minnets lampa måste vaka

Länge på hans tysta graf.

När en stjerna frän det höga

Blickar ned i nattens fred.

Tänk dig, att det är hans öga.

Som till dig ännu ser ned.

När de lätta vindar fara

Och hvar suck ifrån ditt hröst

Återsuckande besvara.

Tänk dig, att det är hans röst.

Och när blek som enkans smärta

Liljan växer ur hans graf,

Se en härold från hans h jerta.

Kyss den, förr'u hon faller af



Samla rörd kring dig de späda,

Trj^ck dem alla i din famn:

LåL dem än ditt minne glada

Med hans drag och med hans namn.

Säg dem, att han skådar neder

Till de älskade igen:

Säg dem, att hans hjerta beder

I sin himmel för dem än.

Säg dem, lifvets glädje dårar.

Men att dygden evig är.

Säg dem, livad en moders tårar,

Hvad en faders minne lär.



Fröken 1¥. C, Cedereraiitz.^

kSåg du det skönaste väl, som solen skådar på

jorden

:

Stilla välgörande dygd ? O så begråt den i dag

!

Eller hörde du blott hvad r3^ktet förkunnade

derom

,

Är du en främmande här, gråt med de andra

likväl!

Tiden är stormig och ond — vi känna det alla —
och sällan

Stiga frän stjernorna hit fredliga Genier ner.

Kommer en sådan ibland, på tacksamhet pockar

han ständigt.

Säljer välgerningar ut , icke för guld, men beröm.

Derför fall neder i dag och gråt uppå grafven,

der hösten

Fäller sitt gulnade löf, sk3^arna gjuta sin gråt.

Ty der hvilar i frid ett menniskohjerta, som ville

Endast det goda, och ej lofvet, som vinnes derför.

Grafven betäcker ett bröst, som klappade endast

för andra,

Njöt ingen glädje, blott den, som hon åt likar

bered t.

])<n\ lbl4.



Döden är liCvets kontroll
5 gå hän och se liur hon

lefvat

;

Blommar ett paradis ej rundt kring den saligas

graf?

Står icke folket i dag en moderlös skara kring

båren ?

Hör du en stämma, som ej räknar välgerningar

opp ?

Saliga skugga! förlåt, om sången blottar din ära,

Sanningen finner jemväl genljud i skuggornas

land.

Här har du slutat alltre'n , lik masken , som spin-

ner sitt silke,

Sedan hans väfnad är full, far han mot höjden igen.

Derför hvila nu Ijuft i lundernas skugga, der

minnet

Vakar på grafven alltjemt, nämner med tårar

ditt namn.

Vårens stigande sol skall amnui en blomma på

grafven,

Vingade sångarn skall slå klagande toner derkring.

Men du sväfvar i glans deröfver, och ännu, som

fordom,

Tyst som den nattliga dagg, gjuter välsignelse ner.
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Klof Tegnér. *

Af treniie bröder en är öfrig blott:

De begge äldsta redan brunnit neder,

I förtid släckta. Barn ocb makar sitta,

Som marmorsorger sitta på en grafvård.

Ocb i sin ungdom föllo begge två
5

Dem Gud bar kär ban kallar tidigt liädan.

Ack, Elof, Elof, du min barndoms stöd,

Min ungdoms kungaspegel! Huru rent

Såg jag i dig det annars dunkla lifvet.

Hur stod du icke, mig en föresyn.

Med tankens allvar på den höga pannan,

Det klara allvar, som kan le jemväl,

Af ömkan mest, alltsom det genomskådar

Ihåligheten af vårt slappa lif.

Hur friskt ditt lijerta, huru oförfäradt,

Sjelfständigt, kraftfullt! Såsom floden går

Med egna vågor genom vilda hafven,

Gick du jemväl, en man för dig, till grafven.

Dock bjelpa, tjena var ditt hjertas fröjd,

— Det bjertat retligt som en sensitiva.

Men fast stod viljan som en marmorskifva,

* Lektor 1 Carlslad. Död 1815.
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Barmliertig, trofast, med din ringhet nöjd,

Hur älskvärd du, hur född att älskad blifva,

Hur glad , hur geina hos de unga dröjd

!

Men när du sagt ditt Nej och rjnikat pannan.

Din tanke, domfäst, vek för ingen annan,

Och bönen lyfte, darrande med skäl,

De skrämda vingarna och bjöd farväl.

Väl gaf dig himlen icke sångens gåfva

(En gudadryck, som snart sitt käril spränger),

Dock älskade du högt den gudaskänkta.

Dess toner sjönko djupt uti din själ.

Som himlens tårar i den brända jorden.

Men icke älskade du sångmön sådan

Som dagen visar henne, töcksnformad.

En kraftlös skugga utan merg och senor,

Det tomma Intets väderspända bild.

Som spökar kring i månskenet, och yfves

Med abstraktionens trädsvärd vid sin sida

Och bjellerkåpan ifrån Södern på. —
För dig var konsten annat. Väldig stod

Hon lik Sanct Mikael på drakens rygg,

FuUrustad, hög, och stötte spjutet i

Det Onda. — Fosterland och dygd och ära

Och smak och seder voro henne kära.

På skölden strålade i evig glans
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De stora namn, en nariliop nu förringar:

Kring hennes lockar satt en eklöfskrans,

Och stjernor skymdes af" dess ])reda vingar.

Sa föd da nu din fria själ alltjemt

Med Schillers allvar och med Voltaires skämt,

Förklara än din Flaccus för de döde

,

Och Volas djupa säng frän hedenoldj

Vid englaharpor sjung Lidonas öde

Och seklets svansång af din Leopold I
—

Vänd l)ort ditt öga från förmörkad jord^

Här spökar tidens ande kring, och blåser

All merg ur benen, sliicker tankens ljus

1 hjernans kamrar, der Ijlir mörkt och öde,

Och hjertats friska källor torka ut.

Ur Medeltidens graf han stigit opp,

En hotande, en olycksalig vålnad,

Med blod i händerna och vanvett i

Det skumma ögat. Akten er, han liieder

Sin svarta jesuiterkåpa snart

Utöfvcr jorden: Nordens stjerna släcks,

Och trollen skratta i den hemska natten. —
O höga Nemesis, livar är ditt svärd?

De höge Gudar stiga icke mera

Ifrån Olympen ner: de verka blott

Igenom menskor. Väl, så låt oss verka!
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Ännu liar Norden män, med ljus i tanken,

Och mod i harmen, och den gyllne l\'ran,

Ej länt för dagen utur dårars hand.

Än lefver Skördens skald, en nordlig sommar

Med evigt solsken på de höga bergen,

Med friska blomdoft och med valdthorii i.

Aiinii gar Sehiios sångare ibland oss

Med lätta steg, som knappast röra jorden,

Ty öfver jorden bor hans sköna själ

Uti en gyllne verld af frid och oskuld,

Men då och då han stiger ner ännu

Och för en helsning med från sina englar.

Än ha vi Maros tolk med Roniarsinnet,

0(;li tempelsångarn med sin Davklshixrpn

^

Och Gylfes bard, en mäktig flod, som brusar

l'2mellan Nordens berg. Dess källa är

I Asaverlden, djup som Urdarbrininen,

Der Gudar samla .sig till tings, och Nornan

Med sköld och griOel blickar ner i vågen.

Ack! der är mången än, som kunde rädda,

Men h varje örn bor enslig på sin klippa.

Och sväfvar sorglös från dess höjd, och badar

Sitt breda hjeltebröst i solens strålar.

På fjäderhopen, skrikande dernere,

Vill ingen akta, tills den skockat sig.

Och tusenfaldig all dess svarta yngel
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Far upp och skymmer solen med sitt moln,

Och döfvar örat med sitt hesa läte,

Och så gå kojist och vett och sanning under.

Och dock — der klappade i fordna dar

Ett fritt, ett väldigt hjerta uti Norden.

Som Sveas himmel var dess tanke klar;

Från bergens höjd dess skarpa ögonpar

Såg genom himlarna och öfver jorden.

Nu fjättrar man den frie gudason,

Likt barnet stafvar han systemets lexa,

Från tidens stora hospital ett lån.

Ack! allt det galna införs utifrån,

Fast kraft ocli klarhet inom landet växa.

En gnista deraf står oss dock igen,

Ej qväfd, fast bortskymd utaf mörkrets liga:

Den skall du icke släcka, ungersven.

Så länge nordan renar luften än

Och fjällens spetsar öfver molnen stiga.

Vak upp, Virginias sångare, vak upp,

Du ljusets, färgernas och lifvets man!

I tretti år du stridt med blanka vapen

För smak och språk och sång och vett i Norden.

I deras namn jag kallar dig i dag.

Hvi slumrar deras riddersman, hvi h vilar
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Hans goda svärd? Se, fienden är när,

Och stormar rasande, och lyfter straftlöst

De fräcka händerna mot helgedomen.

Skall den förstöras? Skall ett dårhus stiga

Upp ur dess grus? Skall manligt vett och konst

Ur Manhem fly för dagens feberdrömmar?

Vak upp! ej alla hata ljuset än,

Ej alla skymfa på nationens ära.

Plantera högt din fana! Lät den vifta

Sin örnevinge uti Nordens solsken.

Och ung och gammal då skall trängas kring den:

Med korsad skullra och med vigda spjut

Vi vilja samlas till ett bättre korståg.

Se, redan sänks din sol, och dagen grånar:

Dag är det nog dock än att viiuia slaget.

Se, konstens Genius är bland dina svurna,

Ännu, som förr han vid din sida står,

Den purpurbältade, den gudaburna,

Med evighetens ring kring sina hår.

På skuUran rasslar kogret, fullt af pilar,

Det visa löjet leker kring hans mundj

Men skarp som solen strålar ögats rund.

Och harmfullt allvar på hans panna hvilar.

Se, segrarn vredgas! Python-guden lik

Han skrattar bittert under trollets skrik,

Och sparkar ner med liån i Lethes vatten

Dess döda stoft att vittra bort i natten.

—
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Ocli bäst jag diktade, det sken i qvälleii.

Och frAii Olympen nedsteg en gestalt,

Med lyran i sin hand, och på min panna

Hon lade fingret, hviskande till mig:

"Du menar godt, men orätt är din väg,

Och det förhund, som här du ville stifta,

Om ock det bildas, leder ej till målet.

Det Skönas blomma växer icke opp

På polemikens ofruktbara grund.

Det Obetydliga är till, derföre

Att ej det Stora fins, och det Förvända

Får välde derför att det Sanna saknas.

Allt sträfvande, som endast vill förstöra,

Om ock det lyckas, sjunker i sitt intet:

Dess lätta sade ger ej annan skörd

Än hat och hämnd och ofruktbar förbittring.

Men kan du bilda, kan jag inge dig

En bättre dikt, som trotsar dagens hugskott,

Da faller allt det lumpna af sig sjelft.

Och bättre firas så din broders minne

Än med de Gladiators-spel, du vill

Anställa kring den obekanta grafven.

Hur du den döde prisar ock, han var

Ej någon stor natur, men blott en klar.

Var vis, slå käbblet ur ditt fria sinne!

Den
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Den qvickaste, den bästa polemik,

När bäsL den lyckas, gör dock endast lik,

Tomt är dess väsen, öde och iliAligt; —
Men vinn med lyran, och afhida tåligt

Om du ej sjelf en dag kan ställa fram

En dikt, din ära och kritikens skam!" —
SA talte hon, och i förbleknadt skimmer

Försvann den herrliga till slut i skyn:

Det var en himmelsk , en olympisk syn

,

Och hennes varning än min själ förnimmer.

Farväl, O broder, ack, ett långt farväl!

Det anar mig, att snart jag kommer efter;

Ty länge kan man dock ej hålla ut

I detta sorgehus, som kallas lifvet.

Jag vill ej hoppas mera. Hoppets rosor

De röda, de bedrägliga, ha vissnat

För mig i förtid, innan hösten kom.

Hvad har jag mer att söka här på jorden?

För lågt, för lagt hvarenda dödlig bygger,

Som b3^gger under stjernorna ännu.

Du återstår mig dock, du minnets lilja.

Som i din kalk förvarar nattens tårar.

Och doftar starkast uti andestunden; —
Du, dödens bleka syster, du skall fläta

2
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Din aningsfulla krans kring sörjarns lockar. —
En enda önskan hyser dock mitt hjerta,

Och Gud, som är harmhertig, skall den fylla

Och skänka mig en koja i den bygd,

Som gömmer stoftet af hvad jag haft kärast.

Der vill jag lefva, obemärkt och stilla.

Och umgås endast med de döda vänner,

Esaias och Homer och Conas stämma,*

Den sorgligt Ijufva, som jag älskat mest.

Och då och då jag dikta vill ett qväde,

Så djupt, så dystert som en röst ur grafven.

Det bygdens döttrar skola sjunga för mig,

Helst sedan qvällen spänt sitt flor kring bergen,

Och himlens stjernor spegla sig i sjön.

Och slutligt när det lider, vill jag söka

Mig ut en liten gräsväxt plan emellan

De tvenne bröder, som jag haft så kära:

Nog är der rum för mig, J äldre bröder!

Vid edra fötter kan den yngste hvila.

En ringa hängbjörk öfver grafven skakar

I aftonvinden sina gröna lockar.

Och Nordens näktergal i toppen sjunger

Om de tre bröderna från Venerns strand.

Som alla föUo i sin styrkas dagar.

Och märkas då och då vid midnattstiden

Ossian.
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Tre hvita hauinar sittande kring björken,

Så blif ej rädd,^!!! nattens vandringsman,

Ej skada dig de luftiga gestalter!

Förtroligt Jiviska de i månsken der

Om konst, om vettenskap, som de haft kär

Om menskoöden och om grafvens gåta.

Och trycka dessemellan barm mot barm;

Men den är blodlös, den är icke varm,

Och deras ögon kunna icke gråta.

Så sitta de, förnöjda, hand i hand:

På deras bleka anleten ibland

En stråle faller utur nattens lykta.

Men deras öga tål ej solens brand;

När hanen gal, de under jorden ll^^kta.
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Frans Suell.^

I viflar du på redlighet och ära

— Tviflet derpå dagens lösen är —

,

Stig till grafven ! Låt dess röst dig lära

,

Att de begge nyss ha funnits här.

Tviflar du på medborgsmannens dygder,

Rik uppoffring, tyst välgörenhet,

Stig till grafven! Fråga stad och bygder!

Hvad ej lifvet visste, grafven vet.

Ack ! den dygd , som blott gör godt, ej skryter,

Vörda den som ett försegladt brefj

Och när grafven dess insegel bryter,

Kyss med tårar handen, som det skref

Broder! Grafven är dock skön. Kring jorden

Irrar Sanning husvill längese'n:

Ingen fristad har hon snart i Norden,

Intet altar ulom grafvens sten.

* Kommerseråd. Död i Malmö 1817.
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Lycklig du, som hvilar derinunder,

Innan landets sorgespel spelts ut,

Innan sundets våg med ensligt dunder

Brytes mot en öde strand till slut.

Öfvergifven står din stad och öde.

Låt oss bedja till din himmel opp I

Låt oss ännu hoppas på de döde^

Till de lefvande står ej vårt hopp.
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nen frammaiKle ynglingen.

Dortom hafvet på den södra jorden

Sitter stum en mor,

Blickar tårögd upp till höga Norden,

Dit dess älskling for.

Hjertats dufvopost, en vänlig helsning,

Tecknad af hans hand,

Väntar hon med ångest, och hans frälsning

I ett fjerran land.

Moder, brefvet är från fjerran landen,

Ej från honom dockj

När det öppnas, faller dig i handen

Af hans hår en lock.

Men han sjelf hör icke lifvets tummel,

Ser ej solens sken,

Ty i Nordens stora jätLekummel

Sofver han alltre'n.

* Studeranden Henrik v. Bildt, född i Regensburg. Död

i Lund 181B.
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Frejas stjerna öfver grafven glöder,

Hon är saknau kär.

Arma moder, lyser hon i Söder

Tårögd liksom här? —

Goda jnigling, Sagas boning bäddar

Stoftet i sin famn

5

Men af minnen lefver iion , hon räddar

Sina offers namn.

Ser du neder till din barndoms kullar.

Der de rika trän

Frodas med sitt gull, och floden rullar

Mellan vinberg hän:

Och din blick är som när stjernor skina,

Som när vaktlar slå

Är din stämma, yngling, — till de dina

Skall du hviska då:

"Gråten ej för mig, fast från min sommar,

Från min höst jag dog.

Ack! när lifvets drifhusplanta blommar.

Är hon mogen nog.
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"Icke mån J hata kuliia Norden,

Ty åt mig han gaf

Allt hvad menskan vinner högst på jorden:

Kärlek och en graf.

"Och de ädles tysta tårar sade,

Hur jag var dem kär,

Och den skönsta tärna, staden hade,

Band min dödskrans der.

"Men en sten blir rest, som vänner rita

Svarta runor på,

Och kring honom växa rosor hvita,

Växa blommor blå.

"Och en alm i långa sommardagar

Lyfter kronan sval

Derutöfver, och i toppen klagar

Nordens näktergal."
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Deu ilruukiiatle gosseu.*

tXosseii med lockar afguU, Gaiiymetles, blef röf-

vad på Ida,

Ljuiigareiis väldige örn honom på vingarna tog.

Cefalus röfvades ock^ då han jagade ensam på

bergen

,

Ryckte A urora till sig blomstrande jägaren opp.

Likså, badande pilt, dig äfven snappade hafvets

Blåbeslöjade mör, vågornas lurande folk,

Girigt de drogo dig ner bland undren i djupet,

dem ingen

Lycklig har skådat ännu, skalden dem känner

ändå.

Blek som en måne och kall är solen , som skiner

dernere

,

Väsen med underlig form spöka i skymningen

der.

Skogen är der af korall, och villebrådet är fotlöst,

Liljor med döfvande lukt frodas i gyllene sand.

Men i midteln är hafsfrujis slott, en ofantelig

porla

.

Halkad som himmelen ut, präktig alt skåda som

den.

* N. H. Rundqvist, Död 1818.
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Dit de släpade dig i miisselsalen och svängde

Vilda i rasande dans bleknade gästen omkring.

Ty de hata alltjemt hvad helst som lefver i ljuset,

Vattnets oroliga slägt tål ej den fasta gestalt.

Icke de släppte dig förr än andan ur lemmarna

flyktat,

Då åt den hatade dag gåfvo de liket igen. —
Men der stodo på stranden ännu i otröstelig

jämmer

Gråtande fader och mor, syskon och vänner och

slägt.

Gråtande stod der jemväl den grånade lärarn,

som fostrat.

Älskade , lofvande barn , endast åt döden dig opp.

Alla beklagade de det Skönas öde på jorden,

Lifvets bedrägliga hopp, skördadt i blomningens

dar.

Se, då hördes ock hit de klagandes rop kring

den unga;

Sångarn är ungdomens vän, ungdom och sång

äro slägt.

Derföre bröt han i hast en förgängelig blomma

och lade

Henne, en vänlig symbol, hän på din tidiga graf
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«f . Hroger.

tior du der som sljernor skina,

Glöm ej jordens sorg likväl:

Blicka neder till de dina

Och gjul tröst i deras själ!

Sorgligt deras dar försvinna,

Sorgligt som du ljusen ser,

Som på keridoner brinna

I ett svartklädt likrum ner.

Mor och son— hur Minnet tecknar

All den ömhet, du dem gafi

Din Sofi förtärs och bleknar

Som en lilja på en graf.

Trösta dem! Den döde äger

Form och stämma öfverallt.

Som en fläkt är hvad han säger,

Som ett månsken hans gestalt.

Lagman. Död 1816.
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Säg dem, all de skiljda makar

Viger himmeleii igen.

Säg dem, att en fader vakar

För de faderlösa än.

Säg dem — dock de trösteorden

Glädjens ord, nog känner du.

Glad du redan var på jorden,

Gladare är du väl nu.

Glöm ej heller dina vänner

Och det öfvergifna lag:

Sångarn, som du nogsamt känner,

Helsar dig från dem i dag.

Och med tärarne han hlandar

Sängens lek vid lifvets mål.

Sången är ett språk för andar,

Sång är liimlens modersmål.
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]fl. Freiiilliig.*

Uen port, som ej kan öppnas inifiiiii,

Den stilla dödens port går opp med dån,

Och se'n den reglats, lar sin plats den Vise

Ibland de andra, h vilkas namn vi prise.

En ringa samling, vördnadsvärd ändå,

Med skarpa ögon och med lockar grå

,

Och tankfullt allvar på sin hvälfda panna:

I lifvet sökte de, som han, det Sanna.

Der sitter ännu Sofronisci son

Så anspråkslös som då han gick härfrån.

Den höge Plato står bredvid hans sida;

En vingad Genius nu, han blickar vida.

Och rättar här och der, allt bättre lärd,

Den sköna dikten om sin gudaverld.

Hög som en kung står tänkarn från Stagira,

Och mången ann, som sedan ärft hans spira

j

Ty på de gamles breda axlar stå

De yngre, rum är der för fler ändå.

Gladt sorla alla, bjuda vänligt handen

Åt nya gästen ifrån JNordanlanden.

Men se, han häpnar. Inom grafvens dörr

* Professor i thcoretiska Filosofien. Död 1820.
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De äro icke som de synles torr.

Den arma Psyche, huru än hon svingar,

På jorden är en örn — med fjärilsvingar.

Men hennes vingar växa i det blå

,

Der solar tlyga, euglaharpor slå.

Den lugna sanning der blir skaldens yra,

Dess vattenpass förvandlas till en lyra.

All jordisk tankeform är der för trång,

Och forskningen är adlad der till sång.

I hymner tala der de vise ocli de gode,

Och hvarje tanke blir ett himmelskt ode.

Förundrad hör han deras harposlag,

Dock väl han trifves i det visa lag.

Härnere satt han ensam midt bland tusen.

Och såg sig solblind uppå himlaljusen.

Dock var han glad, men som den Vise är,

Förutan yra, utan blindt begär.

Ty dagens korta glädje, dagens smärta.

Den var för liten för hans fria hjerta,

Blott kändt af få, en sluten grufva likt,

Dess yta ringa, men dess djup är rikt.

Ej alla blommor öppna sig för solen,

I mörkret doftar skönast nattviolen.

Och mången nu, som yfves vid hans graf.

Ej hälften af hans värde vet utaf.
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Dock — doldt är hjertat: dagens strålar alla,

Ett regn af ljus, på mannens hufvud falla.

Hur klart var det, hur rent, en fläcklös sol;

Och hvart han kom der stod hans lärostol.

Hvad jordens vise tänkt, hvad snillet diktat,

Hvad dagen sken på, ja, hvad natten biktat,

Bestämdt till tal, till värde och till art,

Det låg så blankt inför hans syn, så klart,

Som fästets ljus, när molnen undanseglat,

Som präktigt gullmynt, när det nyss är pregladt.

Och som en flod från rika källor far,

Så flöt hans stämma evigt frisk och klar.

Med vördnad lyssnade till den de unga,

Och hvarje forskning hade der en tunga.

En röst med flöjtens reidiet och behag.

Och hvart hans öga såg, der vardt det dag.

I tankens verld systemer gå och komma,

Och ett bär frukt af tusende, som blomma.

Fullkomlighet blef icke menskans del,

Och Stoas vise hade också fel.

Den glada dag, som tänds af vintersolen.

Han är ej varm som han är klar, kring polen

,

Och ängens flod, hvars silfver rinner lugnt,

Den är ej lika djup på hvarje punkt.

Dock— mången sol hans grafliög får beskina,

Och åren vexla öfver Carolina,
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Förrän hans like stiger opp härnäst,

En sanningens profet, en ljusets prest,

Ett sinne upphöjdt öfver tid och öden,

I lifvet lugnt, och forskande i döden.

Till
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Till en sörjande uiake.^

Il varför lägger du på båren

Din förhoppnings vissna krans?

Utur vintrens graf föds våren,

Lifvet föds ur människans.

Klagar du, att detta hjerta,

Som dock var ditt väl, din tröst.

Ändtligt en gång utan smärta

Klappar i en engels bröst?

Sörjer du , att detta öga

En gång utan tårar ser

Från det obekanta höga

Som en morgonstjerna ner?

Att en sorgsen moder famnar,

Famnar, af förtjusning stum,

De försvunnas kära hamnar

Åter i Elysium?

Prosten J. Palm. 1821.
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Att du mången gång skall höra

Hennes ande stiga ned,

Hviska tröst uti ditt öra,

I den helga nattens fred?

Att hon blickar genom töcknen

Att hon nalkas fjerran från

Och, lik engeln uti öcknen.

Leder skyddande din son?

Tro mig, icke dör det Sköna,

Icke dör det Goda hän.

Låt dem vandra i det gröna

Gladare bland Edens trän.

Tvista icke med ditt öde,

Eder räkning är dock qvitt.

Stoftet hvile med de döde,

Hvad du älskat har — är ditt.
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Davifl Aspellii.*

Var det din mening, broder? Var det icke

Den hulda diktens engel mer, men dödens,

Som stod bakom din skullra re'n, ocli lärde

Dig orden, som dti skref? Den sköna sången,

Den rörande, var det din svanesång?

Ack! livad är lifvet? Nyss dess härold, skalden,

Satt stilla suckande och sjöng dess plågor;

Ty han är lifvets härold, liksom fågeln

Är dagens; lifvets källor flyta alla

Mer varmt, mer ymnigt genom skaldens hjerta

,

Och derför slår det så oroligt stundom.

Nu har det stannat. Lik en splittrad lyra

Du ligger der, och himlens melodier

Ha slumrat in uti de brustna strängar,

Och allt är tyst och öde : knappt att jorden

,

En sniken arfving lik, som gläds åt rofvet,

Med några blommor, likt förställda tårar.

Betecknar stället, hvarest sångarn h vilar,

Och gycklar lifvets bild på grafven än.

* Kontraktsprost. Död 1821. Några dagar före sin död

hade han till Författaren öfversändt ett skaldebref: Olyc-

kan_, skrifvet med venstra handen; den högra hade kort

förut blifvit amputerad.
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Del gjcklet tröstar ingen. Broder, broder!

Det är väl sannt, hvad vi så ofta sjungit,

Att Psyche lyfter vingarna ur grafven

Och lemnar endast larfven qvar i stoftet?

Välan, du Psyche, du aflarfvade,

Med vingar väfda utaf morgonrodnad,

Med Ögon bildade af himlars stjernor,

Du högre ande, blicka vänligt ner

Till jorden ännu, till dess små bekymmer

(Ack! små för dig, men stora för oss andra)

5

Se neder till din öfvergifna maka,

Som nu står ensam, står med nedböjdt hufvud,

En solros lik, se'n hennes sol är slocknad, —
Och till din Uno, till din endaste,

Det arma barn, som ej har ainian fader

Än den förnämste, den som bor i hinden.

Bed honom för din öfvergifne son!

Och bed jemväl en bön för dina vänner,

Som älskat dig med broderliga hjertan,

Och ibland dem förgät ej den, som nu

Med stilla tårar fäster sista kransen

Uppå din bår !
—

Ack! det var sköna tider.

Vi lefde uppå jorden här tillsammans.

Till våra hjertan trängde inga sorger,

Ty lugnt vi bodde i vår ungdoms löfsal,
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Och glädjens källor sprungo ruiult kring den,

Och hoppets himlabåge hvälfde sig

Med präktig skiftning strålande deröfver.

Då sjöngo våra sångniör, späda än,

I skuggan h vilande, med vänlig täfian

Som herdarna hos Maro om hvarandra.

Din var den bättre. Icke stark, men Ijuf",

Var hennes röst och innerlig och hjertlig.

Som vestan suckar i de stilla lunder.

Som floden klagar, då han far förbi

En ynglings graf, så var din sångmös stämma.

Kär var hon du mig, kär är hon mig än,

Den bleka tärnan med en krans af tårpil

Omkring sin tinning, med de blåa ögon,

De tåruppfj lida , blickande alltjemt

Till stjernorna, dit nu hon är försvunnen.

Låt tadlet klandra henne nu. All konst

Är lätt att klandra, men är svår att öfva.

Ej lika delar Guden sina gåfvor:

Hans röst hörs ur trumpeten, men ur flöjten

Hon höres äfvenväl, och diktens sol

Ej speglar sig i Oceanen blott,

Men ock i droppen darrande på blomman.

Den dubbeltoppiga Parnassen har

Rätt mången afsats nedanför den hiigsta

,

Men likviil högt från jord, och du ocli jag
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Vi bodde der förnöjdt i luiider gröna.

Nu bor dii högre. Uppa Tliabors berg

(Ty mensklighetens Thabor står i himlen)

Du byggt din hydda, der är godt att vara.

den som vore jemte dig deruppe,

Du redlige, du ädle ungdomsvän!

Till dess farväl! ett långt farväl, o broder!

Hvem vet hur långt? ty tiden räknas ej

1 himmelen som här. Farväl, o broder,

Tills englarne, till hvilka du gått in,

Mig kalla till dig med en röst, lik din!
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«I. liUiidlilad.^

"et gamla minnets fest i dag är firad,

Och utaf talaren är kransen virad

Kring klassisk tinning; äfven sångens vän

Sin ringa blomma fläte omkring den.

Ty detta är hos menniskan det stora

Att hon kan sakna allt, kan allt förlora,

Och vara rik ändå och afundsvärd

Med sina skatter ut ur minnets verld.

För stunden lefver djuret: menskosinnet

Gläds i'en af hoppet, ockrar än med minnet,

Och ögonblicket, som vi lefva af,

Står som ett Isthmus niellan tvenne haf,

Ett naket berg, der inga blommor trifvas,

Och uppnådt endast för att öf\ergifvas.

Men der bakom vid horisontens rand,

Hur höga stå de månbeglänsta land!

Hvad stora skuggor öfver bergen röras,

Hvad anderöster ur dess dalar höras!

O Greklands minnen! Romas hjeltedar!

J flydden icke, J stan ännu qvar.

Och trotsen, krönta med er stjernekrona,

* Pä hans minnesfest i Lund 1822.
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Den nja tid och Stambul och Verona.

Kan du ej mana dem till lifvet opp,

Kan du ej ge åt andarna en kropp;

Välan — det stora skuggspel, som du skådar,

Är mera värdt än allt hvad dagen bådar.

Känn deras känslor i ditt fria bröst,

Tänk deras tankar, lyss till deras röst.

Lef om ännu, när menskligheten klagar,

Dess jubeltid, dess korta segerdagar,

Och tryck med tårar, du det ädlas vän.

De ädla skuggor till ditt hjerta än. —

En sådan forntids vän i dag vi prise,

En grånad lärling af de gamle vise.

Hur sväfvade ej deras andar kring

Den gudavigde i en magisk ring!

Hans väsende med deras sammangrodde.

Och deras röster på hans tunga bodde.

Som då Pompeji kastade utaf

Sitt lavatäcke och steg ur sin graf

Med torg, med tempel, som till högtid ämnadt

:

Du skulle trott, att folket nyss det lemnat,

Ty kransen fanns vid altaret igen.

Och offerkärlen stodo framme än.

Och qvar stod Gudens bild, af marmor skuren,

Och frescomålningen satt frisk på muren:
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Så var hans hela väsen, drag för drag,

En Romersk fornverhl sedd i sammandrag.

Hvad klassisk h^ga än är qvar och flammar.

Ett ringa ljus, bland Liuidagfirdens stammar,

Hvad skönt der bildas och hvad klart der tänks,

Af honom ha vi fått dess frö till skänks.

Ty fjerran från är Romas stad belägen.

Och utan ledning hittar du ej vägen.

När herdegossen med sin lyra kom

Från Hallands hedar, då steg småningom

Det glömda Latium opp för oss i dagen

Med maidigt vett, med styrkan och behagen,

Och unga sinnen tjustes än en gång

Af Tullii suada och af Maros sång.

Hur skönt flöt ej hans språk , hur lätt , hur noga

Omkring sitt ämne, likt en Romerk toga

Med rika veck, med purpurkantad bräm,

Och ädel, präktig och ändå beqväm.

Hans sång blir klandrad: klandradt nu för tiden

Blir allt, från Leopold till Meoniden.

Dock — hvar ännu ett Romerskt öra lins.

Det hör den gerna. ocli, hvad mer, den mins.

Som Roms Augurer delte himlens trakter,

Så dela ännu sångens gudamakter

Det rika diktland: lat oss ej försmå

Den gröna dal, fasi höjderna stå blå.
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Låt stormen gny och rena himlaspegleii

Och hän moL andra verldar jaga seglen,

Men äfven vestan äger sitt behag,

Då öm hon läspar på en molnfri dag

Sin klagan, knappast märkbar, genom lunden,

Och vaggar blommorna och krusar sunden.

Skön är den rika, skön den djerfva säng,

Men icke alla följa lätt dess gång,

Och mången strålbild obemärkt försvinner:

Hvad hjertat diktat helt till hjertat hinner.

Se'n Hj^acinthus dog i Febi famn.

Och blomman växte opp, som bär hans namn,

Rätt ofta Guden (sagan så förtäljer)

För reslig lager hyacinthen väljer:

Den enkla blomman, bilden af hans vän,

Som står i dalarna och darrar än

Med daggens tårar i sitt blåa öga,

Den blomman älskar Febus i det höga.

Frid med ditt minne, ädle forntidsprest

I

När ytlig tid vill glömma bort härnäst

De store gamles toner eller dina.

Sjung då ur molnen ner till Carolina.

Till dess farväl, och uti ljus bebo

De sällas öar med din Cicero!
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Grefve J. Beckfriis.^

i\r det din graf jag ser? För några dagar sedan

Du satt hos mig ännu och såg på lifvets lek,

Var frisk som morgonvind, var stark som sko-

gens ek,

Som brottas med en storm. Nii död , nu jordad

redan ?

Bedragen på hvart hopp, som glänste för din syn.

Och fallen obemärkt vid början af din bana?

Det är förbi! Ditt lif, en sammanvecklad fana,

Slås ut i himlen nu och viftar ofvan skyn.

Ack! nyss från Söderns land, dem tidens jord-

skalf skaka,

Från Albions krämarbod med frihet— på sin skylt,

Från INapels paradis med tiggarsjälar fyldt.

Du vände till din Nord, en hemsjuk son, tillbaka.

Till blommorna en vår, till frukterna en höst.

Med hjerlat Svenskl ännu, du kom från f]errau

landen.

Hvem älskade dig ej, hveui tryckte dig ej handen?

Den gamla Svenska jord — hon tog dig till sitt

bröst.

* Död 1822.;
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En tröstlös lära går igenom menskans oden,

Som genom merg och ben en feberrysning går:

Det usla froclar sig, det herrliga förgår,

Och lian svänges blindt af vensterhändta döden.

Hur skönt låg ej ditt lif, som i Olympias lund

En dammig täilingsban bland lager och oliver!

Hvad lyckan lofvar högst, hvad bäst naturen

gifver.

De gåfvo det åt dig — men för en morgonstund.

O! när jag såg din själ så klar, så öppen vorden

Som hindens mörkblå rund af dagens strålar full,

När jag ditt hjerta såg så rent som pröfvadt gull

,

Så redligt såsom förr ett handslag uti Norden:

Då ropade jag glad: stig högt, du uuga bloss,

Och värm de kalla bröst och lys de mulna tider.

Och när du banan fyllt och kämpat dagens strider,

Som aftonrodnad sjunk, och hvila dig hos oss.

Berömde fäders barn, förgäten ej den lära,

Som er hans lefnad gett, som hviskar ur hans graf.

Förtjena ville han hvad slumpen honom gaf,

Han var för stark, för stolt att ha till låns sin ära.

Som blomman bildar sig och dricker himlens ljus,

Så bildade han sig, så gladdes han åt ljuset.



45

Den blomman lefver än: hon flyttades ur grusel.

Och gror i parken nu hrecK ul sin faders lius.

Den tanken var din tröst, när far och syskon

hunno

Sä fort som döden ej intill din sjuksäng fram,

Och lifvets sista stund kom mörk och allvarsam,

Och ljusen slocknade och pulsarne försvunno.

Den tanken var din tröst, så Ijuf som Qöjtens ljud

En stilla sommarqväll ur fjerran dalar hörda,

Och anden lade glad ifrån sig stoftets börda,

Och ur det låga grus flög, som en bön , till Gud.

Se neder derifrån, när slägt och vänner samlas

Kring en förgråten far, hvars hopp i grafven gått.

Och tala om en tröst, som de ej sjelfva fått,

Och spegla gråtande sin sorg uti den gamlas.

Som stjernorna se ner, se neder derifrån,

Gjut af din salighet en flägt uti hans hjerta,

När jorden ej ger tröst, när med oändlig smärta

Han frågar berg och dal: hvar är min son, min

son ?

Frid, yngling, med ditt stoft! Deröfver våren

bloinmc.

Och solen strö sitt guU, och vinden suckeder!
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Och luftens lätta folk, en vingad sångarhär,

Med skogens elegi livart år till grafven komme!

Din ande glädje sig hvar gång från löfvig gren

De skicka opp vår sorg i toner till din himmel

;

Och deras röst blir qvar bland tidehvarfvens

hvimmel,

När vännens, som dig sjöng, är bortglömd

längese'n.
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Biskoiiiiinaii Ifl. B. HesStlén.^

Jord och himmel samla begge

Hvad de åtskilt för en tid.

Det är himlens arf, vi lägge

Neder uti grafvens frid.

Lätt skall lösta anden hitta

Vägen ifrån jordens bryn,

Och de glada makar sitta

Hand i hand på aftonskyn.

Ack! som skuggorna med ljuset

Saknän är med glädjen slägt,

Och hvart saligt hopp i gruset

Bär alltjemt en enkas drägt.

Men i rum, der stjernan blinkar,

I det blå, med gullsand strödt,

Står Föreningen och vinkar.

Klädd i hvitt och rosenrödt.

Derför lycklig du, som hunnit

Dit der ingen skillnad är!

Född v. Engeströru. Död 1822.
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Lycklig du, som återfunnit

Den ditt hjerta hade kärj

Knappt deruppe mer förklarad

Än han syntes dig re'n här:

Lik en engel upj^enbarad,

Som står qvar, se'n dager är.

Ingen svaghet var, som fäste

Dig vid honom, ty din själ.

Starkare än hos de tleste,

Kände sjelf sitt värde väl.

Men ditt väsens krona vorden

Var din kärlek , var och — är,

Och uti den starka jorden

Trädet högst sin krona l)är.

Det var han, som än förente

Jord och himmel i din håg.

Det var honom, som du mente,

När du upp till stjernor såg.

Hvar välgerning, som du öfvat

(Tyst beslöt du, tyst du gaf).

Var ett bud, som, tyst och pröfvadl,

Upp till honom sändes af.

Det
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Det är skönt, att stoftet hvilar

IJos den älskade igen.

Det är skönt, att anden ilar

ÖtVer molnen till sin vän.

Skönast dock af allt jag prisar,

Att ej evighetens rund

Någon skugga har, som visar

På sin timsten skillnans stund.
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JV. DniKelliis.*

o

Atliårig Lro och heder

Som den fordom fanns i Nord,

Forntids kr^ft och forntids seder

Ha vi myllat ner i jord.

Gubben sofver: nattens vakter

Gå förbi med dofva slag,

Söfva sekler, söfva slägter:

När han vaknar, är det dag.

Valhalls gamla Gudar drogo

Väl ur templen, men likväl,

Älskande sin Nord, de togo

Plats i mången nordisk själ.

I hvart fromt och ädelt sinne

Än Ijuslockig Balder bor.

Och, hvar mod och kraft är inne

Der är äfven AsaThor.

Döpta äro nu de Gudar,

Tro på hvita Krist som vi,

Proät i Skäne. Död 1823.
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Men i egna toner Ijudar

Deras stämma, djerf och fri.

Låt oss lyssna till de store

Hvar den stämman käns igen

O att intet sämre vore

Qvar af hedendomen än!

Hördes ej de sta inmor li viska

Ständigt ur den gamles bröst,

Såsom nordanvindar friska,

Enkla som en sagoröst?

Derför gömmes ock med rätta

I en ättehög hans ben,

Och med fog hans söner sätta

Deruppå en baulasten.

Kommer då med pilgrimsstafven

Till hans hög en vandringsman,

Undrar hvem som Ijor i grafven.

Der han ingen urna fami,

Inga vapen, som i Norchui

Kämpen fordomdags dem bar; —
Hör, då klingar del ur jorden

Som en runosång till svar

:
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"Liksom himlens salar, minnets

Äro öppna för en hvar.

Ej blott klingans stål, men sinnets

Äfvenval sin runsten har.

Sök ej uti Nordens grifter

Minnet blott af kamp och krig;

Äfven fredliga bedrifter

Hvälfde högen öf\er sig.

"Vårsol skiner, vågor döna

Nu, som förr, kring gyllne slätt,

Men i ättekullar gröna

Slumrar det en bättre ätt.

Gå till häfderna och läna

Deras anda, om du kan.

Och en sten, lik min, förtjena

Åt ditt stoft, du vandringsman."
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På grafveu I Hiéres. ^

A.

il vars är deii grafven? Ty jag ser på muUen

Att hon är skoflad nyss, och grönskans vår

Ilar än ej hunnit växa ötVer kullen,

Som ärret växer öfver slutna sår.

B.

Del är en främlings ifrån Nordanianden

,

En blåögd, nittonårig mors, som kom

Att dricka Söderns belsoUäkt på stranden;

Det var för sent, hon vände icke om.

A.

Den arma, skild från slägtingar och vänner.

En lilja Oyttad till vår rosengård!

Nu är hon knäckt, och sorgen knappast känner

[)c.n plats, der hon kan resa hennes vård!

B.

Ocii Nordens hjertan älska fosterjorden.

Vid fädrens dalar ha de vuxit fast.

i döden än dess öga sökte Norden,

l)(!t såg på polens sljerna , tills det hrasl.

* Friherrinnan Stjeriields, född v. Engestiöm. Dod 1S2.-J.
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Så ung, så skön, så född till jordens lycka,

Och nu ett stoft uppå en okänd strand

!

Och ej en gång den trösten att få trycka,

Förr'n hon gick hån, en fars, en moders hand!

B.

Det sägs, de lefva uti kungens salar,

Den store kungens, som vår landsman var.

Han älskar dem, han tröstar dem, han talar

Ur hjertats fullhet till det sorgsna par.

Ack, hvad är tröst från kungen eller slafven,

Du modershjerta, mot en sorg som din?

Den sorg är lampan lik i Romargrafven:

Hon slocki\ar först, när någon går dit in.

B.

Se, många kronor öfver kullen dofta.

Bind du en krans af eken, som här står.

De bladen känner hon, lioii såg dem ofta,

Har ryktel sagt oss, i sin faders hår.
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A.

Nej, iitaf liljor vill jag kiaiiseii binda

Sa hvit som snön på hennes hemlands berg,

Sä hvit som hennes kind, som grafvens linda,

Ty hvitt är dödens, grönt är hoppets färg.

B.

Ja, grönt är hoppets, låt oss taga begge;

En dotter lefver, klädd i hoppets grönt.

Den gröna kransen ocli den hvita lägge

Vi vid h varann. Hur sorgligt oeh hur skönt!

Kom, söderns Flora, oeh på grafveu teckna

Din saknads bildskrift, som är sorgen kär.

Du hvita törnros, ställ dig der och blekna!

Förgätmigej, stå du och längta der!

B.

J himlens vindar, susen lätt och blanden

Er sång med vår, med hennes, som for dit!

Och lägg dig, stilla suckande, vid stranden,

Du hafvets våg, som förde henne hit!
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Så sjöngo nyss två Troubadourer, burna

I sångens land, på grafven i Hiéres.

Men ack I hur sången vid en älskad urna

I Södern klingar skönare än här

!
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H\en Hylaiicler. *

ifläd dig, yngling, i din himmel! Ack, all jor-

dens glädje är

Som en hektisk rodnad, för minuten

Öfver lifvets bleka kinder gjuten:

Gläd dig bättre der!

Andas himmelsk sjöluft! Bröstet starkes på den

höga sjö}

Ty hvar våg i den arkipelagen

Är af ljus, och ren och blank som dagen,

Och af guld hvar ö.

Läs på himlens fornskrift, ritad på den Högsles

mantelbräm

!

Se, en stjerna der hvar bokstaf brinner,

Och hvar stafvelse, ditt öga finner,

Är ett solsystem.

Bed för fader, bed for moder, tröttade på enslig

stig.

O alt jordens sorg bevingad vore!

Huru gerna dina vänuei' före

Upp till dig. Ii II dig!

* H. O. Akademie-AdjunUt. Ilöil 18:jr..
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tiakoli Faxe.^

V äiHienia klaga fVaii Lund , ty döden är lös Irland

dem alla,

Vandrar från hus och till hus, plockar det kä-

raste ut.

Fader lägges på bår vid qvidande tvillingars

vagga,

Fästman r>ckes från brud, sonen från gråtande

mor.

Darrande öppnar min hand hvart bref, livart bref

är en Jobspost,

Gömmer blott tårar och sorg under det svarta

siguet.

Redlige Jakob, du ock! Din Jakobsstege till himlen

Steg du för tidigt uppå, kunde väl stannat hos oss.

Tidens vexlande spel mot det eviga allvar der-

uppe,

Jordens oroliga hopp gaf du för himmelens lugn.

Bytet är godt, vi veta det väl, men äfven härnere

Borde i glädje du trifts, kär som du var för en

hvar.

Säkrare, sade vi oss, gravilerar ej jorden till solen

* Adjunkt vid Lunds Akademi. Död 1827.
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Än till andarnas sol, än till det Rätta hans själ.

Alla vi älskade ju den blyge, som gömde sitt värde,

Som i förseglade hvalf konungar gömma sitt guld.

Flärden, så sade vi oss, predikar sin vishet på

torget

,

Den som det djupare vill tänker och tiger och hör.

Dock — ej teg du alltjemt: när det gällde att säga

hvad rätt var,

Eller fördömma en lögn, eller försvara en vän

,

Herrligt du lågade opp och, som Zacharias i

Skriften,

Fick du din stämma igen, talte profetiska ord.

Mins du (du minnes det visst, ty de saliga

kunna ej glömma)

Hur i ditt fädernehus — ack! det var länge ock

mitt—
Glädtig förtrolighet satt och sprakade q vallen

igenom

,

Knäppande uret allén visste hvad aftonen Ictl.

Själ meddelte sig själ, och de vingade orden

som fjärlar.

Sommarens brokiga barn, svärmade fria omkring.

Då i vår vänliga krets satt du, lik lugnet i solsken .

Yngling till åren, men man både till hjerla och

själ.
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Allas förtrogne var du, nieii föräldrame var du

på en gåug

Hjertlig och vördande son, lijertlig och tänkande

vän.

Lyckliga dagar var del, tryggt stod det älskade

huset

,

Fylldes med glädje ocli hopp, nu är det öde

och tomt.

Antipodernas land, de kopparfärgades, håller

Dottren hos sig, hon har natt, när det är dager

hos oss.

Henne och suckande far verldshafvet ligger

emellan

,

Ack! men ett djupare haf skiljer dock honom

ocli dig.

Trösten för åldriga dar, förhoppningens krona i

slägten

,

Nu är hon fallen till jord, löfvas ej mera igen.

Se, det stundar till påsk och lärkorna taga i

skyar

Upp uppståndelsens psalm, helsa den kommantle

vår.

Upp står lifvet på nytt. det hlir grönt på Hel-

ijonahacken

,
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Knoppar på gungande gren svälla som ynglingens

hopp.

Backen är herrlig att se, det är hatten , som slät-

ternas Flora

Sätter på flygande hår, smyckar med blommor

och löf.

Backen är herrlig att se, han är full med minnen

och dikter,

Absalon, Saxo och Finn skymta bland skuggor-

na der.

Fader, vill du ej gå på dess höjd och skåda hur

solen

Sjunker i vågorna ner, helsar till främmande land?

Moder, vill du ej se hur död förgätmigej öppnar

Ögonen åter, de blå, blickar ur muUen igen?

H varför dröjen J så? I afton kommer ej Jakob,

Fordom han följde er dit, nu är han gången förut.

Vandren likväl, J enslige två, det är skönt till

att vandra

Mellan de stammar, man satt, som bland de glada,

man gör.

Qvällen med vingar af guld har lagt sig och

hv ilar på Sundet,

Som ett odödeligt hopp hvilar på grafven ännu.

Stjernorna tändas i rad till aftonsången i himlen

,

Tanken att sonen, som gått, blickar ur någon af

dem.
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Tanken, han ser pa er sorg i parken, men skönare

parker,

Helgonabackar hos Gud , liålla den vingade qvar.

Vandren s;°» gråtande hem , och shimren i väntan

att drömmen,

Hälften en tröstande dikt, hälften en sanning lu-

skyn,

Ställer den saknade fram för er säng: han lefver,

han talar,

Kysser på hand och på kind, vänlig och stiHa

som förr.

Dock, när den nattliga syn, den kära, blir ute

fijr alltid,

Detta är tecknet för er, glädjens, ty dager är när.
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Till en !$örjaiide fatlcr.^

!Säg ett ortl till tröst för lädren, nedhojd ;d"det

hårda sla<^,

"Och till tröst för mig tlerjemte" — skritVer mig

min son i dag.

Solon (sa förtäljer Greken) gret en son, sitt

hjerta kär,

Och från slägt och vänner hördes tröstens gamla

formulär

:

"II vartill hjelper att du gråten' livad ej äntlras

kan , fördrag!" —
"Just derför att det ej hjelper (sad' den vise)

gråter jag."

Ack, en sådan tröst är ingen, är ett gäckeri

till slut,

Och den första tröst härnere är dock attfi gråta ut.

* Härads-prosten C. E. von Scluints, som vid Lunds aka-

demi 1827 förlorade en hoppfull son, niira förbunden

med författarens.
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Men du vet, det ges en bättre, kommen ifrån

högre rum:

Pilten är ej död, han sofver, säger Evangelium.

Pilten är ej död, har dragit till ett annat land

åstad

,

Till ett högre lärosäte, och fullbordar der sin grad.

Lärare med engla vingar undervisa honom der:

Af det ljus, han der förnimmer, solen här blott

skuggan är.

Toner får han der att höra, han, som jordens

sång fann skön,

Rena som Gud Faders tankar, rörande som So-

nens bön.

Der är honom godt att vara: i en evig mor-

gonvind

Lättare hans h jer ta klappar, rosigare är hans kind.

En gång faller han med glädje åter till ditt

fadersbröst. —
Ingen högre lära vet jag, känner ingen bättre tröst.

Äils
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Friherre XIIs Trolle.*

ISof i ro, ty det är orons stunder,

Endast orons, som pä jorden bo.

Hvilans stunder börja först inunder.

Sof i ro!

Der har menskohjerta glömt att önska

Glädje glömt att vissna, hopp att f^ro.

Under täcket väfdt af sommargrönska

Sof i ro!

Sof och dröm, ty drömmen var f()r detta

Andevcrldens härold öfverallt.

Och i grafven sitter visst hans lätta

Luftgestalt.

Dröm om allt du hade att besörja,

Rådig, verksam, helst för andras skull.

O hur mungen hjelplösliet skall börja

PA din mull!

Död 1827.
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Ty allt trassiadt du i ordning ställde,

Der blef lijelp, blef reda, livar du kom,

Och ditt råd, likt guldmynt, gick och gällde

Landet om.

Dröm om allt det goda, som du velat,

Om den ban, dig tycktes förestå:

Hur du fyllt den, om din fot ej felat

Midt derpå!

Men nu är din lefnad lik den store

Konstnärns Torso, kraftig, skön som den,

Ack, men stympad! Dröm, som om den vore

Hel igen.

Och Iiur här du gladdes med de glatle.

Hur förtrolig du dig finna lät,

Huru kär vi alla här dig hade,

Dröm om det!

Sköna drömmar! Der, som nu du bäddas,

Bäddas de. De stanna gerna qvar.

Blicka vänligt på dig med diu Heddas

Ögonpar.
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Sof, INiLs Tiioi.i.E, man metl fria sinnet,

Man med tankens ljus, med hjertats tro!

Dröm är nienskans framtid , dröm är niiiniet

Dröm i ro!
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Frilierriiiuaii E. ]fl. Scliweriii.*

lien store liäfdateckiianis bästa Saga

Göms här oläslig uti grafveus natt;

Och hennes väinier minnas än och kUiga,

—

Men englarna i handen henne taga,

På h vilkas språk hon nu är öfversatt.

* Född Lacjerbring. Död i sitt SO:de äi, 1828. Dotter

af historieskrifvarcn Sven Loijcrbring.
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Frilierriuuau H. C. Åkeiiijclui.

^om eii eiigels stämma klingar,

Som han kännes på sin blick,

Fast han gömmer sina vingar,

Sä hon genom lifvet gickf

Tills en gång, när dagen grydde,

Hon såg ömt uppå sin vän,

Lyfte vingarna och flydde

Till de himmelska igen.

Och de himmelska, de rena,

Trängas att den komna se.

Tysta, nndrande allena

Att hon redan är som de:

"Är det jorden, som oss hringar

livad Llolt himlen hittills gafi'

Ingen fläck på Psyches vingar,

Knappt ett stoft att skaka afl

"O hur sn()livil! har hon lögat

Sig alltre'n i ljusets elfj'

Födil nf l>j<flas. Död 182«
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H vilken kiiilek, som, lik ögat,

Ser blott andra, ej sig sjelf!

Hur hon gömmer i sitt minne

Blott livad godt hon rönt, livad läll

Men det syns ej spår derinne

Af en liden oförrätt.

"Lida och dock aldrig klaga

,

Älska, äfven obelönt,

Trösta, öfverse, fördraga

Svaghet, som man sjelf ej rönt

Är ej detta lifvets ära.

Kronan af livad skapadt är?

Hon har litet till att lära

,

Litet att fullkomna här.

"För det rätta, tor det sanna

Se hur fin dess känsla är.

För det sköna — låt oss stanna

Vid den dom hon fäller der.

Är det bild , han sig förklarar

I dess öga: är det ton,

Som det trogna eko svarar

På en flöjt, så svarar hon.
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"Var välkommen, ropa alla.

Sköna, systerliga själ I

Till vårt hjerta skall di» falla.

Ty der trifs det ädla väl.

Det förtroende, du andra

Fordom ingaf, ger du än;

Lät oss kyssas, låt oss vandra

Mellan blomstren med vår vän." —

Och så förs hon, vänligt lYingen

Genom himlens parker hän.

Hur han klingar, stjernesången

!

Hur de susa, Edens trän!

Men hvar gång sig vägen kröker

Mellan palmerna, ändå

Hennes öga jorden söker

Och de kära deruppå.

Du, som med oändlig smärta

Efter den försvunna ser.

Gråt, ty aldrig slår ditt hjerta

Mot ett sådant hjerta mer.

Ifrån södern och till norden

Må du med <lin lykta gå,

Ingen finner du på jorden.

Ingen, som dig älskar så.
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Skrinlägg alla dina minnen,

Räkna allt livad skönt hon gaf.

Ack! hvad hafva ädla sinnen

Ainiat till att lefva af?

Hoppet blir dock aldrig moget

Stunden står dock aldrig still,

Det förflutna blott är troget,

Och hur skönt är ditt dertill!

Det är hemskt i dina salar,

Det är sorgligt rundtomkring^

Alla sucka, ingen talar

I din brutna aftonring.

Dock, när qvällen släckt ut ljuset

Och du känner dig som mest

Ensam i det öde huset.

Kommer der en älskad gäst.

Samma väsen , som i Eger

Fordom vid din sjuksäng satt,

Sitter ännu vid ditt läger

Osedd, mången månskensnatt:

Nu din Genius, förr din maka.

Ack! hon älskar än, hon mins,

Hon liar stulit sig tillbaka

Från en verld, der du ej tins.
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Öfverallt är hon dig nära,

Hennes tyngdpunkt är blott duj

Än hon glades åt din ära,

Sörjer vid din sorg ännu.

Derför gif åt hennes minne

Nya värf, bygg fullt ditt namn

Och när hvilans stund är inne,

Tag din lön i hennes famn!
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Orefve B. B. v. Plåten.''

iTlanneii med det fasta sinnet,

Med sin Roniar viljas makt,

Tillhör nu allena Minnet,

Som vet mera än det sagt.

Lefvande han aldrig svigtal,

Derför, död, han hvile tryggt

Vid de vågor, sjelf han diktat,

På den strand, han sjelf har byggt.

Död 1829.
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Kieoiiolfl.^

I andra toner iir han öfvergången

Och klingar i en högre hufvudstad

,

Men han är slutad här, den sista sången,

Den skönaste af var Guslaviad:

En riddardikt, der skämt och alhar blandas,

Men underhart är allt, och hvarje tafla andas.

En präktig syn! Bland stilla Mälar-Öar

En diktens verld ur döda dvalan väckt!

Hvad tornerspel emellan blåa sjöar,

Hvad riddersn)änner i Bnrgundisk drägt!

Och blonda Gratier i förgyllda salar

Fördela prisen tyst, men deras öga talar.

Och högt på thronen sitter i sin ära

En ApoUonisk, evigt ung gestalt.

Hans blick är mild som en försoningslära,

Hans stora ande sammanbinder allt.

Hans själ är harmonin uli nationen,

Och skalder stå i ring med lyrorna kring ihroncii

Död 1829.
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Det går en vårfläkt genom Nordens sinnen.

Och lättare dess tröga pulsar slå.

Hur bäcken sjunger om sin ungdoms minnen,

Hur fjällen hviska gåtor i det blå!

Ny är den lifskraft, som i allt sig sprider:

O diktens jubelår! o Sångens riddartider!

Såg du den nya skapelsen, hvars under

Stå evigt qvar uti odödlig glans?

Ilar du med kärlek skådat dagens stunder.

De mythiska, de lätta Timmars dans?

Och Nordens dithyramh, som trotsar åren?

Hans rus från himlen är, fast drufvor kröna håren.

Men klasvis diufvan gror i middagsflamman,

Och stjernan hör till sin konstellation.

Så komma sångens Genier mest tillsamman,

Och throner ser du, sällan blott en thron.

Augusti guldår, Ludvigs, Gustafs tider

Ej gett oss en Homer, men skilda Homerider.

En Genius dock framför de andra svingar,

Och gör bland stjernorna sin egen rund.

Hvad färgspel skiftar på hans purpurvingar,

Hvad gudalöjen leka kring hans mund!

Det Skönas vän, men gunstling hos det Sanna

,

Med diktens rosenkrans omkring den Vises panna!
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Som flodens vågor genom ängen Tara,

Ett skiradt silfver, ej en skummig ström,

Så flöt lians sång: han älskade det klara,

Med öppna ögon drömde han sin dröm.

Sig sjelf han ägde midt i skaldeyran,

Oeh gömde oförryckt sitt vattenpass i lyran.

Det bor ej någon sångargud i stormen,

lian bor i lugnet, lugnad sjelf, men fri:

Han jemnar kanterna, han rundar formen,

Om han skall lägga ner sin själ deri.

Han vet sitt mål, bland vägar har han valet,

Ty ingen konst är blind och intet snille galet.

livad rent och ädelt Svenska Sången ärfver

Af bild, som pröfvarns stränga granskning tål,

Och känslor, fina som en engels nerver,

Oeh tankar, blixtrande som slipadt stål:

Det är af honom, och till konstens ära

Vi något lärt deraf, men mer vi ha att lära.

Dock — form blir form ; men när han 13'^fte vingen

Till lyrisk flygt, hvem steg mer högt än han?

Hans druckna öga häng vid stjerneringen,

Och tänkarn pröfvade, men skalden brann.

Som anderöster ifrån fordomtima

Hans toner klingade, som sferernas, sublima.
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Helst tog han dock en bild ur menskolifvet,

För mängdens syn betydningslös och blek.

Hur den får färg, hur allt är återgifvel

Med ärlig sanning i poetisk lek!

Och massan rörer sig, och lifvet spritter,

Och tingens väsen sjelft för skalden naket sitter.

Som i en lund, när sommarns dagar komma

,

De gröna bladen skyla fruktens gull,

Så i hans dikt inunder hvarje blomma

En tanke satt, af kraft och kärna full,

Hesperisk frukt! och i dess fabelsommar

Det friska knyter sig, det öfriga förblommar.

Men när i glädjens stunder eller h vilans

Hans sångmö skämta ville, hvilket skämt!

En Gratie, skälmsk som Voltaires eller Wielands,

Satt på hans fjäder gungande alltjemt.

Och en Satir, som på Olympen dansat,

Stack fram med hornets spets, men tlet var loseii-

kransadt.

Har Dikten höjder dit ej han sig lyfte?

Har Dikten djup dit icke han steg ner?

En fåfäng fråga! Hvad är konstens syfte,

Om blotl en väg går dit, och icke tter?
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livad i sill art är helgjordt och fiilliiiulacU,

Del står på konstens höjd, det har sin bana ändat.

Låt andra makter styra Sångens rike,

Och andra stjernor herrska i det hlåj

Vår tid gjort mycket, men ej än hans like,

lians art må falla, men hans namn skall stå,

Och Sanningen uppå hans nrna skrifver:

Sin egen sångartid han var, och han förblifver. —

Den tiden är förbi, ty mästarn hängde

1 förtid sjelf sin gyllne lyra hän,

Och tänkarns syner skaldens nndanträngde.

Och tröttad var han ulaf dagens skrän.

Han ville tingens dolda urgrund spana.

Ack! Gud är den som vet, men meiiskan kan blott

ana.

"Hvem är, som andas öfver stjerneringen ?

Hur är vår vilja bunden, och dock fri.*

Hvad ligger gömdt på botten utaf tingen?

Hvad bor i mörkret?" — "Du skall bo deri

(En stämma sade), skenet dig bedrager,

1 natten sitt och tänk; när den är slut , blir dager."
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Och lugn (len blinde satt, inom sig sluten,

Hans yttre verld var slocknad 5 men en ann,

En skönare, i tusen färger bruten.

Ännu alltjemt för inre ögat brann.

Det finnes mycket, som blott natten biktat.

Och Milton, om han sett, sitt Paradis ej diktat.

Hur skönt att höra uti aftonstunden,

När porten till hans helgedom sprang opp,

Den vises röst, af ingen fördom bunden,

Om livad vi varit, och om Sängens hopp!

Ack! Sångens hopp ha svikit eller svika,

Men rättvis var hans dom. och klar och mild tillika.

Åt tidens ande må ock han ha skattat,

En annan tids, i smak och tänkesätt;

Men nämn mig skönhet, som han icke fattat,

Nämn mig en storhet, som han ej gjort rätt.

Han lefde med två skilda sångar-ätter,

Och mindes allt af dem, så när som oförrätter.

Men när han talte om sin Gustafs snille.

Och om hans mildhet, om hans stora själ,

Och hur han aldrig något annat ville

Än landets ära, som är landets väl:

Då steg en tår uti hans släckta öga,

Den var en konung värd, som lefde för det höga.

Så
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Så satt han vakande uti den sena,

Den långa natten, tålig dock och blid.

Hans vänner gingo, han stod qvar allena,

En ärestod på grafven af sin tid.

Med blottadt hufvud stod ett yngre slägte,

Och såg till stöden opp, hvars fot det knappast

räckte.

Då kom der tyst, kom oförtänkt befriarn,

Den stilla Guden, nattens äldste son.

Han rörde ögat på den blinde siarn,

Och fjällen föllo på en gång derfrån.

Hur klart är nu, hur ljust i fadershuset!

Farväl, du ljusets vän, och fröjda dig i ljuset I

Och helsa Kellgren, helsa Oxenstjerna,

Bjud Bellman der, bjud Thorild sjelf din hand.

Och kyss den handen, som du kysste gerna

,

Den kungliga, uti de dödas land.

Säg dem hvad dagen nu härnere lider.

Säg dem om Nordens sång — men tig med våra

strider.
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«I. P. Hiihllicrg.''

y. På likkistan.

lien siste af sin ätt är liiir begrafven,

Och ingen namnet eftev honom bär;

Men intet vapen krossas dock vid grafven

:

Det är ett hjerta blott, som krossas (h'r.

2. På grafstenen.

När enkan på den shitna grafven beder,

Der hennes lefnads glädje gömmer sig,

Då hviskar Saknaden: "O tag mig neder" —
Men Hoppet svarar: "Tag mig upp till dig!

Löjtnant vid Kronobergs regemente. Död 1830.



83

Frilierriuiiaii Ii. H. v. Heliaiisteii.^

J^alighet ät aiuleji i det liöga

,

Frid åt stoftet, som förvaras liär!

Vardeji skyddar lieiines minne föga,

Men det bor i bröst, dem bon var kär.

Född i fjerran land, på Svenska jorden

Trifdes bon bbmd barn ocb barnbarn qvar.

Stilla, fridsällt bennes lif i Norden,

Stilla, fridsäll bennes bortgång var.

* Född UuMey. Död 1834. — Hennes födelseort var

Lissabon,
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Grefve K. Ii. Beckfi*lis.«

Vid tvenne grafvar, der i stilla ro

För längesedan .son och maka bo/

Har äfven fadren Laddat sin, och nära

Han slumrar nu vid dem han hade kära.

Ack ! det är skönt , se'n lif\ ets dröm försvann

Att fä i grafven bo bredvid hvarann,

Och ej behöfva genom natten vandra,

För att få trycka handen på hvarandra. —
När månen skiner öfver Lemmeströ,

Och näktergalens klagotoner dö

I bokens topp, och himlens ögon gråta

Med midnattsdaggen alla grafvar våta,

Då stiga de ur kistorna, de tre.

Och vandrarn korsar sig och tror sig se

Tre hvita flammor, som mot himlen sträfva^

Ty det är flammor, som de döde väfva

Till sina drägter i de tysta hus,

Och andens nationalfärg heter Ljus.

Der sitta de och spraka om de tider,

Som ha försvunnit, och hur natten lider,

Hofmarskalk. Död 1834, Fader lill den sid. 43 besjungne.
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Och huru länge de få vänta än

Uppå de älskade, som stå igen,

Tilldess de komma ner, en efter annan,

Med l)rustna ögon, med den bleka pannan.

Och samlas alla, der det är förbi

Med jordens sorger. —
Hvarför sörjen J?

De vise tvista om de dödas öde,

Men det är ingen tvist ibland de döde.

Vi flytta deras luftiga gestalt

Till himlen, — är ej himlen öfverallt?

J sen dem icke, men J dem förnimmen

I middagsglansen som i midnattstimmen.

Så snart ett högre, ett odödligt hopp

Uti förvissnadt hjerta blommar opp.

Så snart en ädel tanke lyfter vingen,

En bättre känsla söker stjerneringen

;

Ty allt hvad lifvet stort och heligt har

Från andeverlden kommer till en hvar.

Tro mig, dH döde äro icke fjerran,

—

De sväfva kring oss som en fläkt från Herran

Och vagga fram oss, mellan b()ljors krig,

Till lifvels stilla ankarplats, — till sig.
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Fru N. ]fl. Tegiiiaii.''

ti varför stod jag icke nära

Stranden af den mörka sjo.

Vid din sotsäng, för att lära

Lifvets högsta konst — att dö!

llvilka minnen, troget gömdi

1 tlitt lijertas lysta vrä,

Af välgerningar förglömda,

Men ej ångrade ändå!

H vilka syner nppå randen

Af din graf, livad ljud ifrån

Menskofadren , Gndoms-anden

Oeli din kära Gndason!

Lifvets kärna, hvart vi hlieke

Man ftir alla l)ilda vill;

Ack, för mången (ins lian icke,-

Tror man honom, är l»an lill

Död J834. Enku efter Piolossor P. Tceman,



Tro är kärlek, Tro är f^crniiig,

livar (let ädla andas tVilt,

Väsendet — ej form odi skärning

1 hvart lif sä skönt som ditt.

Derför siigs det ock försvinna

Som de heligas försvann:

Fromt och känsligt som lmi q vin na

Klart och rådigt som en man.

Intet pris du ville fånga.

Men det växer pä din graf;

Ty ditt värde jag, med mänga.

Med de mina, vet ntaf

Ingen klagan vill jag skicka

Uppät till din si jer nes t ig,

Blott med facksanil sinne l>hcka

T\\\ din himmel, cfler dig.
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l§aiiiiiel Heiirllii.*

I högre rymder hämtar nu den gamle,

Som på Parnassen förr, sin jubelkrans
5

Men vi, som här ännu bland grafvar famle,

O att vi en gång till vår jordfärd samle

Ett namn så kärt, så vördnadsvärdt som hans!

Hur snart som dödens stilla engel ftdler

Vindbryggan ner till evighetens bygd

Vi vete icke, forske det ej heller

5

Det vete vi, att hvad som ypperst gäller

Är då den tro, hvari det finnes dygd.

Och till sitt hjerta vinkar Gudasonen

Den trogne herden för sin frälsta ätt.

Och stjernevännen pröfvar lärospånen

Utaf sin konst pä solen och på månen

,

Och gläder sig, om han har räknat rätt.

Och en gestalt, lik doft ur l>!ouisterskålar

Så skön, nej, skönare än l)on \ar Iiär,

TheoloqiG Dokto, nch H9r;u1snr(wt. Dnd 1835.



89

Dig möter der uti en drägt af strålar,

Och frågar dig om barnen, och du målar

I rosenfärg de två , J haden kär.

Farväl, du gamle! öfver Wärends lunder.

Forntida Sagas dunkla ögonbryn,

Får solen ännu göra många runder,

Förr'n landet skickar, i sin skymnings stunder,

En son, så ärofull som du, till skyn.
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Frilierrliiuaii A. B. lieijoiiliiifviitl.*

rå Yxkullssiuid, der mellan Fur och Flci

(Förtäljer sagan) tvenne kistor stå,

Och drakar rufva än i dag pä skatten,

Begrafven djupt emellan tvenne vatten,

Der såg jag henne först och Abraham,**

En yngling, liksom jag, som ej förnam

Af lifvet annat än dess solskenssida,

Och modigt blickade vi begge vida

In i vår framtid, ett förtroUadt land,

Som låg och blånade vid himlens rand

Med äreportar och med gudastoder.

Och silfversvanor sjöngo på dess floder,

Och åren sprungo i bevingad dans,

Och ek och lager bjödo oss sin krans.

Med vår i hjertat och med vår i lunden

Hur litet tänkte vi på denna stunden I

Men mången vinter har förkylt sig se'n

,

Och nejden grånat från sitt rosensken.

Vi äro männer uti staten vordna,

Och hopp och glädje ligga i del foKlna,

^ Död 1835 • Presidontcn Baron A, Leijonhufvud, för-

fattarens fordno lärjunge.
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Vi mötas här vid lieiines graf i dag.

Dock— mycket är af grafvariia att lära,

Af deras helst, som hviht der i ära,

Ty allt livad menskan här sitt värde gaf,

Förspridt i lifvet, samlas på dess graf.

Det bästa, huru obemärkt det finnes.

Det tecknar Saknaden sig der till minnes,

Och manget drag, som undföll nyss vår blick,

Står fram ur niuUen i förklaradt skick.

O qvinnans värde, tyst och blygt och stiHa,

Högt i det stora, älskvärdt i det lilla!

Som våren eförmärkt klär lunden grön,

Som blomstren dofta, som en hjertlig bön

Med slutna läppar genom himlen färdas,

Så qvinnans handling är, den dyrkansvärdas,

livad god t hon gör är döfstumt, torget hör

Ej hennes pris, men, troget som lian bör,

Barmhertighetens tysta engel håller

Välsignelsernas himlaprotokoUer.

Den Gud, hon tror pä, bor i hennes bröst,

lion fruktar ej, men lyder dock hans röst.

Ty hennes är all kärlek under månen,

Och ulan moder fanns ej Cludasoucu,

Sig sjelf, sitt nöje, hvad hans iira rör,
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Det älskar mannen, ofFrar allt derför,

Men qvinnan offrar ej för någotdera,

För honom blott sig sjelf, och det är mera.

Hon skådar verlden med hans ögonpar,

Hon andas med hans lungor, hon erfar

För hans skuld alla modershjertats under,

Jemväl för den, som aldrig låg derunder,

Och hennes känsla liknar harpans ton,

Så länge mästarn vill det, klingar hon.

Det ges en glädje, som är qvinnan egen,

En oskuldsfull, en blygsam, en förtegen,

Som aldrig skrattar, endast himmelskt ler,

Ty ifrån himlen har han stigit ner,

Och derför trifs han der du blommor plockar

Kring friska läppar, under mörka lockar,

Och sitter ännu som en rosenkrans

Ovansklig qvar på silfverhårens glans.

Ack, qvinnan, qvinnan blef det högsta gifvet

Hvad vore utom henne menskolifvet?

All glädjes brännpunkt, allt bekymmers tröst,

Och hjertat är hon uti tidens bröst.

Så samlar Saknaden de spridda dragen

Af hvad vi älskat, hvad vi mist för dagen,

Men djupast griper Saknaden likväl

Den ädle gande med sin unga själ.
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Ack ! fem ocli åtti vintrar uti håren

Forma ej kyla hjertat af, när båren,

En sorgklädd solvagn, bort ur huset tar

Hvad honom der så länge kärast var.

Förr var hvar glädje, var hvar sorg gemensam,

Och det är tungt likväl alt vandra ensam,

Ej ledd utaf den kära, vanda hand,

Sin väg, fast kort, emot de dödas land.

Dock samlas en gång, som vi gerna höre,

De många vänner der, som vandrat före,

Och derför blicka vi med fromt begär

Till himlen opp: O den som vore der!
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Olof jflyhriiiaii. *

Jag milis en tid, fast det är iängese'n,

Då lifvels vårdag pä oss l)fgge sken

Vid Ramsjöns gröna strand, der idog hammar

Slog takt till glädjen mellan björkens stammar.

Du var den gladaste uti vår krets:

Till vågens botten, och till bergets spets

Du steg med öfverdådets hundra frågor,

Och gjorde fröjdsprång öfver masugnslågor.

Hur ofta drog du mig frän min Homer,

Ej hälft förstådd, men älskad desto mer,

Till vädjobanan, der ett klot af masur.

En svarfvad verldsrund, under himlens azur

Beskref sin båge . och slog ned med makt

Och fällde kungen, ensam, bland sin vakt.

Det var en lycklig tid. Der kom en annan

Med eklöf eller lager omkring pannan.

Men ock med sorger, outsörjda än.

Som pröfvade, som smidde oss till män.

I olik riktning gingo våra banor

(Din var den bättre): under skilda fanor

Vi gjorde lifvets fldttåg, (U^r hvar dag

Advokatfiskal. Död 1836.
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En drabbning är, och inest ell ncdfrlag.

Lugn stocl ihi i den c!r;ihl)iiing(Mi och lAtlig,

Klar, säker, modig — om ej örvcrdådig,

Med kropp och sinne iitaf härdadl stal,

Och hvar det rätta var, der var ditt mål.

Ej diktens skimmer bländade ditt öga.

Det ädla kände du, det sköna föga:

Det var för bräckligt för en senfull själ,

Och lycklig den, som aldrig blef dess träl.

Dock var ditt väsen mildt och brödrakärligt

Emot en hvar, som slöt sig till dig ärligt

Och trodde pA dig trofast, kanske blindt:

Då kom du gerna, kom du opåmint

Och såg i botten på hvar sak, och sedan

Kom du med hjelpen , eller dock med redan.

Ack I mången gång med lefvernets bestyr,

Dem drömmarslägten glömmer eller skvr,

Jag gick till dig: du ordnade och ledde,

Och smålog mildt hvar gång du trasslet redilc

Och mången varning fick jag ock dertill

Om oron, som ej känner hvad hon vill.

Och om den viljan, som beherrskar tingen,

Och bygger ödet och beror af ingen.

Det var förgäfves: Verklighet och Dikt

Ej väga jemt, fast begge ha sin vigt.

Det är och blir en annan makt, som stvrcr

Förståndets män och fantasiens martyrer.
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Farväl, o broder, trogne ungdomsvän I

Ej många af dem stå mig nu igen,

De gått förut: O den som finge följa

Och dricka lifvets läkdom
,
glömskans bölja

!

Fast intet rykte förde kring ditt namn,

En hopens lekboll, fast i jordens famn

Det sofver, glömdt af tadlet och af sången,

Kärt, heligt blir det dock för mig och mången.

Och går en vän, en enslig aftonstund,

När solen sjunker öfver Hagalund,

Ut till hvad Stockholm än allvarligt äger,

De dödas stilla, furukrönta läger,

Och skådar der din sista hviloort,

En ringa, prålfri, grönklädd himlaport.

Han tänker: "kraft och heder i förening.

En man, en man, i ordets högsta mening!"

Hiiiit
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Hiiiit lieiJoiiliiifSiicl. *

I. På fjrafsteuen.

oäll han, som tidigt biifvit satt i skoleii,

Barnskolan, som i himlen öppnatl är:

Der högre tankar, ädlare begär

Utbilda sig, än här inunder solen,

Och himlaspråket är det enda sprAk han lär,

2. Under bilden.

Gråt ej, fader, gråt ej, moder.

Att jag lemnat er sa späd.

Sen J ej? En vingad broder

Vinkar mig, jag måste med.

Men när österns rosor spricka

Eller aftonrodnan gjuts.

Sen hvad Cherubs-hufvun nicka I

Ett bland dem är lille Knuts.

Död i späd Slder, ISa";
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Till Friherrinnan Martina
v. Soliiverin.

Vid hennes dotters död.'

Ull är allena. Blomman, som blef satt

Uti din öde lefnads barra, är fallnad;

Den hand, som ofta tryckte din, är kallnad

Den dotterliga, uti grafvens natt.

Det är ej menskan godt att vara ensam,

Hvar hjertats bättre känsla är gemensam:

Det ljud, som ingen hör, är icke till,

Den känsla, ingen delar, hon står still

(Det vare glädje eller vare smärta),

Förmöglar, ruttnar i ditt eget hjerta

,

Och lifvets flod, ett lätt och rörligt ting.

Den stannar af, och luften skäms omkring.

Men sorg, som delas af en ainian, lappar

Sin bitterhet 5 din glädje, blott han klappar

Uti en annans bröst, blir dubbelt skön.

Deltagandet är ädla sinnens lön. —
Allvarlig, tankfull, men ej derför dyster,

Till hälften dotter och till hälften syster.

Hon följde dig— O följde hon dig än —
Din djupa, ädla, dotterliga vän I

' 1839.
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Ty uti lifvets tljup lioii helst såg iieder:

Hvacl brokigt blott sig på dess yta breder,

Deu dagens uniform såg hon ej på,

Men dömde lindrigt om dess flärd ändå.

Det Sköna endast, uti dikt och toner.

Förtjuste henne, och bland sångens throner

Der voro få, hon ej sin hyllning gaf,

Och icke blott de nya, men de gamla,

Som stå ännu och ej så hastigt ramla;

Ty snillet vet dock ingen dopbok af,

Sjelft uppenbarelse, till Gud en ledning.

Ej biskopskräkla, men en trolldomsstaf.

Och hvar Apollo är och blir — en hedning.

Det sköna språket, lika rikt bestämdt

För Maros Ijufliet och Horatii skämt

Som för de afgrundsdjupa Romartankar,

Der Tacitus i stormen fäller ankar,

— En skald till fots, som qvad, fast prosa blott.

Sin mörka tids sublima sagobrott, —
Det språk, som nu knappt af de lärda kännes.

Det klassiska, det blef i god tid hennes,

Liksom de andra, der vår nya tid

Sin oro pladdrar, med sig sjelf i strid.

Bland modets dockor, kanske modets spöken,

Hur lugn, hur mild satt vår Latinska fröken.

Och ingen märkte huru ömkansvärd
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Hon dagens bildning fann och dagens flärd.

Med qvinligt saktmod, att i fred få lefva,

Det rättas vän, hon talte dock det skefva.

Der låg en skatt i hennes rika själ

Af djupa önskningar för allas väl,

Jemväl de obetydligas, de lumpnas.

De vissna sinnenas, de sammanskrunipnas.

Ack! vill du lefva med det ädla blott,J -{

Till öcknen gå, dit eremiten gått.

Men öfverse, förluta och fördraga

För henne summan var af lifvets saga.

Af dig hon det, som annat, hade lärt,

livad menskligt var, h vad skönt, hvad älskansvärdt.

Och hon förstod dig; huru såg hon gerna

Så mild, så tröstfuU som en aftonstjerna

Ner genom molnen af din lefnadsdag.

Rätt ofta tom pä glädje och behag.

Ack! menskolifvet har ej annan kärna

Än den vi lägge dit, men skönt likväl

När hjerta gjuts i hjerta, själ i själ,

Och mor och dotter, famnande hvarandra,

H varandras återgians, tillsammans vandra

Och lefva föi^ hvarannan och uti:

En tröst ändå — den är förbi, förbi!
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På jorden slocknad, nu den gudaQanmian

Har flytt lill skyn. Kom, låt oss klaga samman !

När månen stiger öfver Sirköping

I sommarnatten, och sitt silfver snögar.

Sitt vemod, öfver Rönneberga högar,

Och nejden lyss och tiger rundtomkring;

Blott näktergalen gjuter genom lunden

Sin stilla klaran uti midnattsstunden,

— Ty ytterst allt slags sång är saknans röst,

En klangfull suck utur naturens bröst,

Och sångarfolket, vingadt eller icke.

Är längtans härold, hvart vi också blicke; —
Då låt oss se från någon tårepil

Till fästets saga, tryckt med silfverstil,

Paläotypen, som en Gud har diktat.

Hur mången sorg dit upp sitt öga rigtat!

Bland tusen öqon så» dithän ock mitt.

Hur trolös glädjen, huru trofast smärtan,

Hvad brutna fröjder, hvad förblödda hjertan!

Dock — intet blödde djupare än ditt!

Hon dog som ung. Hvad bättre kan man göra?

Mystérer hviskas uti grafvens öra,

Och gåtan, som n i ft^fängt gisse här,

Det tros att ordet derlill tinnes der.

O den som en gång fått det ordet gif\ et

,
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Och läste rent och tydligt menskolifvet

!

Men se, dess bok han fors nu mest i kladd,

Hur tungläst den, luir andelös, hur fadd!

Farväl, sof lugnt, till jordens hjerta sluten,

Du hvita lilja uti förtid bruten I

Hur månget år, som ingen än hört af.

Går med sin oro öfver jungfruns graf!

Lycksalig du, som i dess natt förbiser

Nej, sofver bort århundradens sottiser!

Men en gång vaknar du Died mornad själ,

God morgon då! Till dess, sof väl, sof väl!



103

Johan Olof ^lalllii.*

Ilen Svenska kyrkan, Wasas kyrka, liv ilar

Uppå ett hälleberg sin altarrund^

Hon darrar ej vid dagens ilar,

Ty hon står fast som jordens grund.

Men hvad den borde Sängen der ej sade,

Och sömnig kom han ifrån berg och dal;

Ty Spegels språk föråldrats hade.

Och orden fattades till fädernas choial.

Då kommer från Parnassens branter

En yngling, en af ljusels anförvandter,

Med lagren i sitt mörka här:

Den häjiger han på Da\ids harpa.

Och griper i dess guld, och slår

Akkord, än milda, som en tläkt i vår,

Och än som dunderslagen skarpa.

Då smälter hjertat i livart menskligt bröst

Och englarne från hiiulens throner

Se ner och lyss till broderliga toner

Utaf den gudasändes röst,

Och hviska tjusle till hvarannan:

"Så sjöngo vi, på samma vis,

* Erkebiskop. Död 1839.
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När första afloiien, med Hespeius i pannan,

Stod ölVer ny föd t paradis!

Så klingade ock våra psalmer,

Det susade i Edens palmer,

När sången kom från himlens tempelgård,

Ett rikt, ett klingande akkord.

Hör hvilken sång, hör Gudasonens lära,

Som jordens frälsning är och himlens ära

,

Den djupa evighets mystere,

För menskan satt i toner der!

Ett ljud ur djupet, der det djupast är,

Som ordet har till lifvets e;åta,

Hvarför vi glädjas och hvarför vi gråta,

Och nycklarna till sagan inneljär

Om hvad som varit, hvad som är.

Och hvad som varda skall!— En sång, som denna,

Har Delfi ej, har Hellas ej lärt känna,

Har sjelfva Roma icke hört ännu,

— Urgamla herrskarstaden, hjelteamman.

Med marmorgudarne , som störtat samman,

Med minnets fästningar på hergen sju,

—

Knappt Salems tempelkrönta kullar,

Der Kidrons mörka hölja rullar

Och gjutes i det döda haf.

All skapelsens, all lifvets graf,

En mörk profet, som sjunger mellan säl\en

Jordslägtets vaggsång och dess dräpa äfven." —



105

Så sjöngo eiiglaine: en återklaug

Af deras sång kring bergen sprang

Och dallrade i dalar gröna
5

Men skalden slog sin harpa, och det Sköna

Stod mellan bergen opp och log

Och sug sig om i JNordanskog.

Så lått, så sorglös som ur intet sprungen,

Den sången var, dock djupt ur hjertat sjungen,

Men ej ur hjertat, som det låg och skalf

I menskobröst, men i odödlighetens,

I bottenlösa evighetens

Grundmurade, höghvälfda tempelhvalf:

En vers så skön, som knappast Kellgren diktat,

Så liögstämd, som profetens var,

Djup, som de tankar natten biktat.

Frisk, som dem dagen skiner på, ocli klar.

Det var den konst, som föds af gudaHamman,

Som späiHier sinnet och dock ger det ro, —
Och formens hed na sköidiet vaxte samman

Med djupet af de kristnas tro.

Ocli när han talade från predikst(»k'n

,

Hur lyftes sinnet då uppöfver solen!

Det var liksom när åskan går

— Pretlikarn i den friska vår —

,

Men dessemellan ljumma droppar
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Nerdugga öfver lundens toppar

Och glänsa i dess gröna här,

En evangelii bild, men dunderslagen

Förkunna Herrans makt, förkunna lagen

f

En bäfvan går igenom ben och merg,

Det smattrar öfver dal och berg. —
Så stod den väldige profeten,

Guds taleman i dödligheten.

Profet till blick, profet till röst

— Den rösten, som vi alla känne —

,

Hon kom med hot, hon kom med tröst,

Och tempelhvalfven darrade vid henne.

En Gud alltjemt hans tunga hade löst.

Och utan Ivekan sjöng han ut det Sanna.

Han stod med himlens stormar på sin paiuia.

Med himlens thordön i sitt djupa bröst.

Johannisboken
,
gudasagan

,

Den bok, som borde skrifvits Idott

Med blomsterskrift på himmelsblått,

En gudalifvets svanesång, hvars klagan

Med hopp och tröst till månget hjeita gått:

En rik idyll om Gudasonen,

Som solen klar, och mild och Idid som måuen

— Den bleke vandraren, som allvarsam

Med minnets lampa går i natten fram —
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Den boken han från himlen länte.

Dess ädlaste, tless bästa tolk,

Och gaf oss den i testamente,

När han gick bort ifrån sitt folk :
—

Dess Svenska syskon vi nu fåfängt vänte,

Ty han med den lagt ned sin herdestaf:

Dess gudatoner susa kring hans graf.

Men — hvad är skaldens ära, hvad är talarns?

Hon hör historien mer än hjertat tillj

Ej dundergudens röst, men ock hugsvalarns

Hvart menskligt hjerla höra vill.

Det var ej örnen, men en dufva,

Som steg frän himlens öppna han

Och sväfvade ner till Jordan

5

Det starka är en broder till del Ijiifva.

Hvar ädel man, livar stor, är from,

Och allt slags snille är en kristendom.

Det älskansvärda skadar ej del höga.

De bo tillhop i broderligt förbund;

Der trifvas tårar i profetens öga,

Och löjen leka kring den vises mund.

Den man, som, Siarn lik i fordom I ima.

Blott syntes född för dil sul)lima.

— Och lalarsal och lempcUiNalf,

Som hvarje hjerta, vid hans stiimma skalff —
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Hur älskvärd var han ej, när aftonstunden

Sitt samqväm öppnat, och i slutna runden

Den stilla glädjen sitt piano stämt:

Af intet tvång, af ingen storhet bunden,

Han spratt af qvickhet, gnistrade af skämt,

I ständig vexling lik sig sjelf allljemt! —

Farväl, du store sångarbroder

I

Sof lugnt, vid hjertat af vår allas moder,

Dröm om ditt Sverge, inom grafvens port,

(Ty det var ditt), och på den kyrkogården

Som sjelf du helgat, blifver minnesvården

Hvad skönt du bildat, och hvad stort!

Det gamla trogna minnet skrifver

Din saga upp, och dertill våren gifver

Sin bästa färg af guld och rosenrödt.

Den himmel, du predikat, blifver

Ditt grafhvalf, högt och stjernbeströdt,

—

Det hvalfvet ingen ålder rifver.

Och tröttnar stundom någon gång

Den liggande, den Svenska sång,

Låt honom då få hvila vingen

Emot din graf, och svinga sig

Igen till stjernorna, till dig.

Du. första stämman i den vittra ringen,

Du skald som ffi, du talare som ingen I
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Den döde.

Jill älskade, när jag är död en gång,

Och likafidlt mitt minne och min sång

Än några stunder lefva qvar i Norden

,

Då hör du kanske ofta nog de orden

:

"I skaldens bröst sin nyckel dikten har,

Du kände honom, säg oss hur han var;

Ty många rykten genom landet vandra.

Förvirrande, motsägande h varandra."

Då tänker du: "jag kände honom väl.

Jag läste länge i hans öppna själ,

En rörlig själ, som gjorde sjelf sin plåga.

Och slutligt nedbrann i sin egen låga.

Ombytlig, lättrörd, barnslig, misstänksam

Han svärmade igenom lifvet fram.

Hans barndom såg jag ej, men mannens hjerta

Förtärdes lika utaf fröjd och smärta:

Nu glad som Gudar i Olympens sal.

Nu dyster, mörk som de fördömdas q val,

En evig yngling med en evig trånad,

En from, en öppen, och likväl en grånad.

Från mången irring, som han medgaf fritt,

Hans hjerta hamnade till slut vid mitt.
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Jag fick hans kärlek, kunde den ej mista,

Den var hans varmaste, den var hans sista,

Och mannen med det vidtbekanta namn

Han trifdes ändå bäst uti min famn.

Hur ofta svor han, deri innesluten,

En evig tro, af honom aldrig bruten!

I lifvet var min kärlek honom nog,

Och med mitt namn på läpparna han dog."

Så tänker du, fast du det icke säger.

Och då kanhända detta bladet äger

För dig ett värde, som det nu ej har.

Då känner du hvad du för honom var.

Då mins du rörd de dagar, som förflutit,

Då ångrar du, om du mot honom brutit.

Du älskade, när då en gång du står

Uppå min graf, och länge väntad vår

Nedstigit, liksom nu, från himlarunden

Med knopp och löf och fågelsång i lunden:

Säg i ditt lijerta då ett vänligt ord

Till slurararen, som ligger under jord.

Ty döden sjelf kan ej min kärlek hämma.

Och, hvar jag är, förnimmer jag din stänimj
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Till Damerna.
vid Medicince Doktnrs-promolionfn i Lund

1813.

Ivar fiiis väl någon fest, som icke skulle smyckas

Af lifvets trösterskor, af sUigtets bättre hälft?

Så långt som tiden går, så vidt som himlen hvälft,

De dyrkas öfverallt, jemväl der de förtryckas.

Du smälter, Evas kön, den hårda mannens bröst,

Med lätta händer du hvart smärtans sår förbinder,

Vår ungdom vårdar du, vår ålder ger du tröst,

Och målar mången ros på lifvets bleka kinder.

Ack I Läkarkonstens Gud var dock en halfgud

blott.

Mot plågan satte han en oviss konst allena
j

Din konst är säkrare, glöm ej det kall, dii fatt.

Att bryta plågans udd och läka läkarena.
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På Biskoii 11'. Fnxes fötlelseflag'

den 18 Maj 1813.

till Patriark gick förr i vilda marken

,

Bland får och getter låg han i sin dal:

I biskopsgård bor nu mer Patriarken,

Och skämt och glädje rå i gästfri sal.

En engel förr vid Patriarkens sida

Gick ledande, och ännu sker det sä.

Men engeln nu har ombytt kön så vida

Att Patriarken vunnit har derpå.

Man vet ej just hur Patriarken firat

Sin födslodag; jag gissar det var slätt.

Nu är hans bord med allt det bästa siradt,

Och röda hafvet hvälfver på livar rätt.

Likmycket dock. — Hvar tid har sina seder,

Vi lefva ej i Patriarkers bygd.

Du känner det, och äger till din heder

Ej deras lefnarlssätt, men deras dygd.

Lef
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Lef derför nöjd bland glädjen och Ijehagen

För Stat och Kyrka vaka frän din höjd,

Och låt oss ofta fira denna dagen

Med bättre verser, men med samma frc)]»!.
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På Biskop Faxes föclelseilag

1814.

Ifcn glada Maj med rosor jorden ma lar,

Den adertoiide är lians bäsla dag,

Ty den ger icke rosor Idotl, men l)alar

Oeli skämt och glädje i ett mnnlert lag.

Ilnr Biskopiiuian gläds, att hennes riinke

Så väl Im lyckats, hnr hon fVojdar sig

Att haf\a narrat sin herr man, och tänker

"Han tnä väl ändå icke narra mig."

Sin egen fröjd har h varje giist hiirinne,

Men ntom hålen, som iir allas tröst,

En enda tanke lyfter allas sinne,

En enda önskan lefvcr i h\art ])iost:

Att Bispen sjelf med glädje må bekänna

Det jämmerdalen har sin fröjd ändå,

Och tira äiuiii mången dag som deima,

Tills Gud och doktorn göra slut derpå.
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På Biskop FaiLe.s fötlelsedag
IS 1 3.

Firail i Lund, under liislinpens frånvaro vid Riksdocjcn.

ItIiiii längtar mer, se'ii vintern är tortluten,

Med löfven växer saknaden också,

Och Riksda'n varar — längre än beshiten,

Som landets fäder taga deruppä.

Snart är dock Riksdagsmannen hos de sina

— Ett fredligt utskolt utan tvist och hat —

,

Hylander liigger (hi, da lägger Mina

Beskedliat noder sitt \ikariat.
*

Så skynda dig, dn Junisol, du sena!

Du gök, den längtade tillhaka gal!

F()r honom mellertid och för Helena

En skål vi tonune uti giistfri sal.

* Hi/lander, Tlieol. professor, akndomipns dfivnrande Rorlor

Magnificus. — Åliua A'., Biskopinnans systerdoller
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På Biskop Faxc<!i 50:fle fiMlelseda^

I si:.

Firad i etl presthtis » Blekinge.

Välkommen hit med dina kära

Till grönklädd Maj, till landtlig ro.

Vi lemne andra land sin ära.

Men glädjen är en Blekingsbo.

En hjertlig sång med tacksamt siinie

Vi ämnat dig för längese'n;

Men våra skalder bo ej inne,

De sjunga ifrån trädens gren.

Så tag en skål, i brist på sången,

—

Dilt lifs guldbröllops-högtid njut!

Ditt sekels ena hälft är gången,

Lef lycklig andra hälften uti



117

nior <»oli doUei*.

kSköii är dagen, soin i lika loUer

Hörer till de älskansvärda två.*

En familjefest for mor och dotter

Fira Gratierna deruppA.

Ej blott de, som mellan ros och lilja

På Louises kinder gräft en grop

För att fånga hjertan i, och skilja

Vid förnuftet en och annan glopj —

Men det godas Gratier och det gladas,

Som allt längre följt Helenas spår.

De som icke utaf åren skadas,

Friska blommor från en evis^ vår.

Se, hur skönt de yngre gördeln binda

Omkring lifvets lätta morgondrägt.

Se, hur moderligt de äldre linda

Sina armar kring en älskad slägt.

Den 2.T Augusti, Biskopinnan Fa xes födelsedag, var t»

lika den äldsta dotlren, Louises, namnsdag.
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Rosor ha de ena. Eterneller

Ha de andra i sitt mörka här.

Svårt att säga hvad som ypperst gäller

Mognad Sommar eller blommig Vår.

Lyckosamma sljernor skola vaka

ÖtVer Vår och Sommar: lyeklig han

Framför andra, som är Sommarns maka

Och derjemte Vårens giftoman.
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UlaJlianen.

Uageii är cii fjiii'!, som sv'iiit5iir

1 de gröna kinder om.

Fattom honom vid lians vingar,

Annars flyr lian som han koni.

H vilka vingar! Sen J spåren

Utåt" solens guld derpa ?

Sen J kartan öfver våren

Rosenröd och himmelsblå s^

Ack! de targer äro glada.

Men de vara alltför koit.

Hen i morgon — det är skada —
Kalla liirg och vingar bort.

Dock — en (}ud dem födas lålei

JNya än. meil nytt behag.

JNästa Maj välkommen åter,

Flyktiga men sköna dag!
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I Giidiuiiuiltoriis» skog;.

Jlär är källa och Najader,

Nymfer och de gröna träd;

Här är Bacclnis, glädjens fader,

Sången ni aste vara med.

Skön är nejden, men vi förde

Dock det skönaste ditut.

Om Louise mig icke liörde

Nämnde jag dess namn rentut.

Skogens kullar bli försmådda

,

Glömd hlir liljans färg och växt;

Ty om kullar liljesädda

Känner jag en balt re text.

Nämn mig ej de rosor röda

,

Nämn mig ej den himmel bh*i.

Bättre rosor vet jag glöda,

Mera sköna himlar tvä.

Den 28 Juni 181S, Louiio Faxes fodolseda:
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Ett och tjugu år pu dagen

Fylla de. I iaudtligt lag

Lat oss dricka för behagen.

Som l)li myndiga i dag.
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C^rollueii.

Till litskoiHniian Fnxe^i anledniny af an (jaminal sillverhuniuij

lifverst ijrythl med en Carolin.

ilur kouMiR;!' väl den Caroliii

På locket? Hjelten drack ej vin

Och lålte damer ej, ej en gäng Biskopinnori'

Jo, meningen är den med kannan och dess sk^ll:

Om CARL känt dig, han kannan fyllt

Och drnckit gladt din skål. försont med vin och

qvinnor.
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Till Blskoplniiau Heleiut Fai^e.

Alcd ett jttcelsmycke fräii hennes mait.

Fij för värdet, min Helena,

Stundom detta smycke bär!

Men för gifvarns skull allena;

Ack! jag vet, han är dig kär.

Vårens skönsta })lomni()r falla.

Denna vinterbloniina tal

Aiets, ödets skiften alla.

Dygdens, trohetens synihol.

Endast en förstenad lilja

kv den ädla diamant

.

Fast likväl, som jnaiuiens vilj;i,

Klar lik\iil som Halt och Saniil.

Derför last dfii, min Helena,

Pä ditt bröst, ty dit den hör

Att beteckna, svagt allena,

Allt (let ätlla innanför.
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Till tlc resautle.^

Ufver hafvets vilda bölja

Till de land, der solen släcks,

Vara böiier eder följa,

Forntids englar likt, till vägs.

Kärlek dock kan allting vaga,

Ej hans fackla släcks i sjön.

Som bengalisk eld, dess laga

Brinner än pa vattnet skön.

Och på mörkblå himlabågen

Frejas stjerna, klar och ren,

Visar vägen öfver vägen

Vesterut till Elysén.

Frukten ej. Hvar kölen hamnar

Kär är brudgum, kär är l)ru(l.

Himlen öfverallt er famnar,

Öfverallt l)or samma Gutl.

Kapten v. Gieiff och hans fru, Louise Faxc, (h\ de, kort

efter silt bröllop, i Aug. 1825 reste till Kolumbicn.
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Derför pu den långa fiirden

Tagen ijigen sorg om bord.

Minnens bloU i nya verlden

Gamla vänner, gammal Nord,
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Till eii mor

med dess doltcrs bild.

IFotlrcii ifiAii modren skiljes,

S:1 är seden p;i vart klot.

Mail t^()r brndgiinimen till viljes,

Oeh gör bruden ej emot.

Mei) jag delar ditt Ijekymmer

Att Louise ej mer är d\i\;

Derför när hon huset rymmer,

Flyttar hennes bild derin.

Känner du de kiira dragen,

De oskyldiga igen?

De 1)1 i hos dig hela dagen

0(^h sta (jvar om natten än.

I den brutna syskoiuingen

Pä sin plats den trygga ställ,

Oeh den bruden dansar ingen

Kronan af en vinterqväll.

Älska Konsten, ty hon tvingar

Ogonblieket att stii still
,
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Klij)j)('r af (less lälta vingar

JiKst S01U (let tiirdyga vill.

131oll ett månsken, ])l(>tl ett minne

Solens, fildrarnes kronik,

Oeli livar hild, du ser derinne.

Är den skön afi är den lik.
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Sliitkalaset.

(Biskopinnan Faxes födelsedag d. 2S Ang. I8SI.)'

l\ordeiis folk, den langa raden,

Ville dricka Södern ut.

I tre månar snart stod staden

Som en bål. Nu är den slut.

Se, då kommer skönt bestrålad

Vår Helenas dag igen:

Som en ros, på botten målad

Af vår tömda bål, står den.

Nu skall icke mera njutas ,
—

Hvaren druckit livad han tål.

Sommarns långa gästbud slutas

Billigt med värdinnans skål.

En mängd resande frän norra Sverge hade under de

föregående veckorna gästat i Biskopshuset.
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I Bl^koiiiiiiiau Fantes iiiiuiiesliok,

d. 10 Maj 18-26.*

I din minnesbok den första raden

Skrifver Tacksamheten, som hon bör.

Ack I hon kunde fylla alla bladen

,

Och ändå ha mer att tacka för.

Ty du var oss ömsom mor och syster,

Husets engel sänd ur skyn åstad,

Gladde mig, då jag var alltför dyster,

Och förlät mig, då jag var för glad.

Ack! den glädjen är förbi omsider,

Som en brusten luta är min själ,

Kan ej klinga som i fordna tider,

Kan blott sucka ett farväl, farväl!

Samma dag som författaren afflytlade frän Lund.
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På Heleiia-tlageii

.

rf. 2S Juli 1833."

Alla rim för denna gängen

Carlsbads-vattnet har sköljt hoilj

Derför blifver också sången

Vattenlagd som jag, och kort.

Der var brunnsmat blott pä borden,

Sprudeln var min enda bal,

Damer ganska fa från JNorden,-

Jag är trög och mager morden,

Och har svårt att finna orden

Äfven till Helenas skål.

Men med orätt jag dock klagar,

IN är jag Sverge skåda fur,

Och den skönaste af dagar

Mig just der till mötes går.

Innan han ifrån oss svingar,

Tar jag honom i min famn,

Binder sakta till hans vingar.

Kysser honom gladt, och klingar

Med mitt glas Helenas namn.

Författaren, nyss återkommen från en resa till Carlsbad.

var på besök i Lund.
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Till Biskop Faiie

vid hans jubel-promution 1838.

I^köii iir lagren allestädes

,

Äfven på kalotten skön:

Och livart menskJigt hjerta glades,

När förtjensten far sin lön.

Kort hvar annan krans dock varar,

Men ett hälft århundra tål,

Mannens hela lif förklarar

Ärans grönskande symbol.

Gyllne moln i morgonlandet

Hur de bleknat bort och dött!

Q vallens land, väl dig, som fann det

Hoppfullt än och rosenrödt!

Visa hvad som visas sällan,

Hur tiaren sitter skönt,

Fridens sinnebild, emellan

Silfverhår och lagergrönt.
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Och när qvällsolii slocknat, stiger

Månen, solens Prokansler,

Minnets stjerna opp, och viger

Saknaden, som gråter der.
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\fUl ett islåtter51 t Kaiiulk.''

Um Kannik fordom Munkar rådde

(I Lund vill ej den slägten dö),

Som sofvo, mässade och spådde

Och åto sjelfva upp sitt hö.

Nu har man klokare Kannicker,

Som tagit hättre seder an
5

Ett glas man i det gröna dricker

Och på Parnassen dansar man.**

Och flickor ha vi med tillika

Af hälften rosor, hälften snö.

Och muntra prester, som predika

För llickorna: "allt kött är hö."

Allt kött är hö, och höet skall falla,

Och hlomstren skola huggas hört.

J stackars flickor! för er alla

Är bergningstiden innan kort.

* Kannik, en stor jings-niark, fördolad nii-liaii Lunds aka-

demies professorer.

"^ Man hade (ill dans-golf utflyttat don vid promotionerna

begagnade s. k. Parnassen.
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För rosorna är sådant skada

Men fruarna de le dervid,

Och tacka Gud och äro glada

Att vara stackadc i tid.
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l^iililiroHyiie.

Wju at" Giutieiiia hette

Euphrosyiie, som vi vete^

Och hon heter sa ännu.

Förr en flicka, nu en tVu.

Mycket med den Gratien skryter

Greken uti fordna m^ther.

Hör, hvad jag har lärt derui

Om dess väsen och figur.

Så del heter uti texten:

Litet rund hon var till växten,

Litet yppig här och der,

Lik en ros. som mocnad är.

Adla voro anletsd rågen.

Som kan väntas hos Behagen,

Icke rcgelhundna fullt,

Men hur öppet hvart, hur liuldl
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Hennes ögon — dock, hvem målar

Majluft, när den klarast strålar,

Daggig, solvarm, dunkelblå —
Farligt var att se derpå.

Grop i kinderna ha mänga

För att deri — flugor fånga.

Men hvar gång den Gratien log,

Hon i gropen hjertan tog.

Grekerna ha fler legender

Om dess armar, om dess händer,

Och om ett och annat, som

Tankes mer än talas om.

Dock — det der är bagateller

Hos Olympiska mamseller.

Rätta Gratien är allén

Själens, hjertats återsken.

Glädje Euphrosyne betyder,

Oeh hon var som namnet lyder,

Och hvarhcist hon kom, man sad'

"Hon är god som hon är glad."
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Gerna trifdes hon i valsen
j

Och en näktergal i halsen,

Men en snöhvit dufva satt

I dess hjerta, dag och ilatt.

Nu Olympens sid är öde,

Gudar och Gudinnor döde,

Men den Gratien lefver q var,

Lefver — ack! jag vet nog livar
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(/ I{onsisiorii-?^olarien Palms namn.)''

Jug sjunger i glädjen, Ly Amor, dtiii skalkoii.

Har gett mig en syster i qväll.

Det systerlag nämns ej i giftermålsbalken

,

Men kors livad den systern är snäll I

Se bara hur lätt som hon bär pu sin duf\ a

Den dufvan, som hon fatt i qväll,**

Med ögon sä sköna, med miner sä Ijufva,

Och l^ors hvad den dufvan är snäll!

Men snart far hon hän, och jag , fattige fä ne,

Då sitter och gråter hvar qväll;

Men ville hon stanna med mig här i Skåne

j

Kors hvad då den flickan var snäll

!

Då gjorde Tegnér nog en brudskrift för bruden

Att sjunga bäd' morgon ocli ([väll,

* Denne, författarens vän, hade (ill syster i Knutsyillel er-

hållit Euphrosyne H., som kort derefter blef hans maka.

*• En dufva af silfver är inirädestecken i Knutsgillef.
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Han gjorde viil mer, — och den vingade Guden

Sad' då: hvad den bruden är snäll!

Gladt skulle jag då protokoUeriia föra.

Justera båd' morgon och qväll,

Och, hvart man då komme i sta'n , fick man lior.

Kors hvad den Notarien är snäll!
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Dcii tredje Januari.^

ITled sin clrifva strödd i liåret

Tredje Januari stod.

Till de andra dar af året.

Talte han med skrytsamt mod:

"Bröder, ringa här på jorden

Blef er ära dock mot min,

Ty hvad skönast är i Norden

Ledde jag i lifvet in.

"Han J icke sett Martina

Och den tjusning, som hon spridt?

Hennes segrar äro mina,

Hennes värde det är mitt.

"En gång stod jag midtemellan

Pallas och l>ehagens mor,

När de sägo sig i källan,

1 hvars spegel dommen bor.

* Friherrinnan Martina v, Schwerin och hennes doUer Mar-

tina voro bcggo födda pa d. 3 Januari.
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"Och i vågen flöto samman

Deras bilder då till en:

Den log jag 5 med gudaflamman

Gaf jag den åt henne se'n.

"Derför är det som hon kallas

Med två skilda tillnamn här.

Tänkarn säger, det är Pallas,

Målarn att det Venus är.

"Dock — hvi skulle ytan fästa

Våra blickar h varje gång?

Innanföre bor det bästa,

Som i lyran bor en sång.

"Se hur fast dess vilja föres

Mot sitt mål, bestämd och sträng!

Men dess känsla, blott hon röres,

Dallrar som en harposträng.

"Ty det Starka som det Ljufva

Valt dess bröst till helgedom:

Hon är from som Edens dufva,

Men bestämd som Edens dom.
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"Hennes smärta letVer ensam,

Inga vittnen hon begär;

Hennes glädje blott gemensam

För en hvar, som hon har kär.

"Allt hvad djupt blef tanken gifvet

Allt hvad skönt, som sången har,

Finner niidt i hvardagslifvet

I dess själ ett återsvar.

"Fast hon diktens himmel gråter,

Glömmer hon dock ej sitt hus.

Speglar, liksom Iris, åter

Jordens dunst och himlens ljus." —

-

Så han talte, men de andra

Hörde afundsjukt derpå,

Kunde ej hans stolthet klandra.

Men förtröto den ändå.

Slutligt togo de till ordet,

Skreko alla om hvarann:

"Det var slumpen, slumpen gjorde't.

Men gör om det, om du kan!"
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Då blef gubben slölt och sade:

"Slumpen är en narr som J.

Det skall ge sig, om han hade

Mera del än jag deri,"

Nu, att strafia öfverdAdet,

Hviskade han till Schwerin

,

Och tog Amor med i rådet,

Guden med den skälmska min.

Ej vet jag hvad sedan hände,

Men mot vester aret skred.

Och, när gubben återvände,

Kom en ny Martina med.

Bildad just som gubben ville:

Modrens drag och modrens min

,

Samma hjerta, samma snille

Med en tillsats af Latin.

Mor och dotter nu han tr3^ckcr

Till sitt hjerta, år från år,

Och vet icke om han tycker

Bäst om Sommar eller Vår.
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Ständigt i sin glädjeyra

Något spratt han ställer till

,

Och i dag han länt en lyra,

Fast hon rätt ej klinga vill.

Gamla drifvan trifs ej heller

I hans lockar, men han bär

Bara modrens eterneller,

Bara dottrens liljor der.

Jflar-
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Iflartlnas liok.

iivail lioii läiikte, hvad hon diklat,

llai* hon häl* för verlden hiktat;

Få blott visste, att och hur hon skref.

Hennes värde, huru stort och gifvet,

Gick med snällposl genom Ii fvet

Som ett ouppbrutet bref. —
Djupa sinnen, allvarsamma,

Brinna helst med sluten IhuDma,

Osedd, blygsam, jungfruren.

Först se'n grafven med den slora (Vägan

Öppnat sig, då röjes lågan

Derutöfver med ett vänligt sken. —
Döm med vördnad. Den publiken,

Som hon sökte, bor i englars riken.

Och bland oss gick hon som deras bud.

Verldens vrånga dom fchsmår hon,

Ty, när detta läses, står hon

Infiir Gud.

* Förord till Småsaker af en nyhegynnare, andra delen
_

som utgafs efter författarinnans död.

10
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Apolloiiia.

Ufver kärleks liaf min julle

Sam förulan hamn och mål,

Och livar stranden finnas skulle

Lärde ej magnetens nål.

Men en stjerna i del höga

Lyste natten, en allén,

Och vid henne häng mitl öga

:

O hur skönt var hennes sken!

Nu ett moln har gömt min sljerna.

Det är mörkt der förr hon stod.

Himlen mistat sin lanterna.

Och mitt hjerta mist sitt mod.

Än en gång från himlabågen,

Sköna stjerna, blicka nedj

Se på mig, och öfver vågen

Än en gång min kosa led!
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Hyitieii ocli Aurora.

Hymen och Aurora hade

Ständigt tvister med hvaraiin.

Hon var missnöjd, som man sade

Med sin stackars eamla man.

Ty han grånade för tidigt

Och var sjuk och höll diet.

Hvad den stackars mannen lidit

Ingen utom Amor vet.

Månget rykte då sig sprider

Om Gudinnan och dess hof;

Dock — det var i hedna tider,

Vi ä' kristna. Gud ske lof.

Derför går det annorledes

Med Aurora nu, än då.

Hon och Hymen likaledes

Äro nöjda hegge två.
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Nu bo de i tukt och ära

Godt tillsamuians i paulun.

Amor, liten pilt, är nära

Med modellerna ät frun.

Och hans broder, Bacchus, i'y\]ev

Glasen här i muntert lag

För Aurora, som förgyller

Molnet af vår vinterdag.
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Till lilus,

då lian flyttade från Lund.

I ast du reser glad åstad

Dit, der man ditt v»rde kiiiuier.

Glöm ej Saxos gamla stad,

Glöm ej dina gamla vänner.

Lät de gode, om ock få,

Med de andra dig försona.

Öfver mycket godt ändå

llvälfver Lundagåid sin krona.

Sjung hur Nordens ära dog.

Sjung om Valhalls fallna tlironer.

Harpan uti sunnanskog

Svarar — fast i skilda toner.

Verka, tills en bättre ätt

Stiger opp, den fordna värdig,

Gör sin pligt och tar sin rätt, —
Då, först då, blir Gylfe färdig.
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Till Hilda.

liet gifves tvä slags Skönhet, sköna Hilda!

En yttre, den kan konsten efterbilda.

En annan inre, hjertat mera kär,

Den är af Gud: hans bästa dikt hon är.

En dikt, af englar som af menskor läsen,

Och återskenet är hon af hans väsen.

Lycksalig du, som begge två förent,

Hvad formen äger skönt, hvad själen rent, —
Beundrad, kär för landet som för staden,

En lilja, men med himmelsk dagg på bladen.

Hur himlens dotter på sin fader brås!

Ja, du är lycklig du, — men stackars oss!
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Filtlclseclagen.

Till Fröken Louise Ridderslolpe.

liageii gläder dig, men sedan

Vill han icke stadna q var.

Lik en fästman, resklädd redan,

Trycker han din hand — och far.

När härnäst han kommer åter,

Ack! då fruktar jag, vid Gud,

Han är skamlös nog och låter

Hela Skeppsbron se en brud.

Hur hon blickar, som när solen

Ur ett vårregn blickar matt!

Hur hon rodnar, som kring polen

Himlen i en sommarnatt!

Stackars fröken! Sådan fara

Ej så lätt dig förestod.

Om du endast täcktes vara

Mindre skön och mindre god.
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Vid j$ala grufva.

Af alh« ställen i vår Nord

Helst trifs jag hiir, pa gotla griiiitler

Ty gladt är folket of\aii jord,

Och djup är kiillareii inuiuler.

Vc^r vär^I den ganda Adam är

En syndare på bergsmans-visetj

Men Eva är värdinnan här,

Och der hon är, är paradiset.
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iTlaj (let i kiilendern är,

Men det är December uppå jorden.

Vintern på besök är här

Att passera soniniaren i Norden.

Sveriges blommor inom kort

Växa endast pä förfrusna stjelkar.

Våren går på skridskor bort,

Somniarn sätter snart sin vagn på kälkar,

Dock, du skrämmer ej ännu,

Knlna Vinter, grannarna a^f polen.

Vika, vika mäste du

Dels för bålen, dels ock snart för solen.

Ser du, döden står dig när,

Drick en skål, min gubbe, dessförinnan.

Hur förfrusen ock du är.

Kall kan du ej vara lor \äi(linnan.
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Till Augusta B.

Vid dess bröllop.

liär du stär, en lycklig brud, och talar

Lifvets löften ut inför din vän,

Fjerran är jag då i Böhmens dalar.

Kan ej läsa dig Välsignelsen.

Men med himlens vind jag honom sänder

Och han landar på den tysta Ön,*

Dubbelt tyst, när du ej återvänder

Vid en faders sorg, en moders bön.

Sedan följer han dig hvart du bringar

Hän ditt lif, och vid din sida går

Som en husgud , och med livita vingar

En gång tårögd på din graf han står.

Egendom i Dalarne.
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Till Hanna B.

Vid dess bröllop.

/imor, på ditt bröllop bjuden,

Tjusar brudgum, tjusar bruden,

Bäddar sig i dun en graf;

Det är han, som bruden kransar,

Ack! och det är han, som dansar

Både krans och krona af.

Snart i Öster och i vester

Skingras alla bröllopsgäster.

Låt ej guden gå med dem I

Bind den tlyktige, besinna

Att din vän en gång vill finna

Honom bosalt i ditt hem.
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Till GrefTiimau B.

vid dess afresa Ull London.

lleJsa Albioiis barn, men säg dem icke

Att livad gladast, litligast ännu

INorden skådat, vi med dig dem skicke.

Säg, att alla äro såsom duj

Som du var — jag menar härom dagen

Nu, se'n engeln bliiVit frän oss skild,*

Skuggar saknaden de ljusa dragen

Som ett sorgflor på en Glädjens bild.

Floret iossiiar, marmorn glades åter,

Sorg och kärlek öfverlefva sig.

Kom då hem och trösta den, som gråter

Lär oss glömma allting — utom dig.

* Friticrnnnyn H. C. AkcMlijclm hade nyss dött (se sid. 69).
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Till eu ung iiiålariiiiia.*

rör det sköna jag begärde,

För den englabild jag fått,

Tag en ring af ringa värde

Med en lock, som gar i grAtt.

Ringen är dock evighetens,

Locken vänskapens symbol,

Bättre än fåfänglighetens

Pr}^! nåder och dagens präl.

Konstens ros har törnen många,

Men, besinna det, jeniväl

Månget hjertbhid, mången ånga,

Kära för en ädel själ.

Den som diktar, den som målar,

Hör till samma mart3^rstam.

Martj^rglorian likväl strålar

Stundom mellan molnen fram.

Med anledninp; af on M FörfaUarcMi sk;lnkl bild.
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Hammarspik. ^

U Hammarspik! O Hammarspik!

Jag vill dill ära prisa.

Din poesi och din kritik

Är värd sin egen visa.

För dig jag sjunger, Hammarspik

Och alltså ej för prisen.

Om sången blir din egen lik,

Förlåt mig den malisen. —

Från barnsben re'n du. Musers son

Var gjord att allt förnya.

Knappt gamla skolan kom du från,

Och byggde flux den nya.

Snart med det stora Tyska hopp

Du, ifrån tredje klassen

I Linköping, dig svängde opp

Direkte på Parnassen.

Din första jubeltid var nu,

Du tog dig lärda miner.

* 1815.
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Från Tyskan öfversatte Ju

Båd' Greker och Latiner.

Den vanan, som du då lick fatt,

Alltjemt dii soutenerat.

Rätt mycket har du öfversatt,

Men intet inventerat.

Ett Grekiskt lexikon dernäst

Så när du verlden gifvit.

Af dina verk det lyckats bäst,

Ty det blef aldrig skrifvet.

Visst är på språkkunskap du rik

,

Men, om min varning gäller,

Skrif aldrig Svenska, Hammarspik,

Och andra språk ej heller.

Mot vitterheten i vår stat

Du blef allt mera bister.

Pliilosophiffi kandidat

Men Critices magister.

Mot Schiller stred du oförskräckt.

Ty han var död alltredan.

Han var den första, som du kuäckt

De andra följde sedan.
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Nu var du stursk och högt förnäm,

Du spydde eld oeh etter,

Pick derför tjeust hos Polytem

Ocli vaktade hans getter.

Blott han och du, som var hans vän

Begrepo riktigt tingen.

Du skref, — jag tror, du skrifver än

Men läsa't ville ingen.

Derpå ett ljus gick upp för oss,

Hvaraf vi kunne skryta.

Det ljuset hette Fosforos,

Det blef du satt att snyta,-

Ty Fosforisters unga ätt,

Som blänka här i gruset,

De kunna sällan snyta rätt

Sig sjelfva, mindre ljuset.

Men "allting är förgängligt här,"

Som Salomo resonerar:

Sonnettens bjellra sprucken är.

Och bjellkon magistrerar.

Karbunkel-poesien förgår,

Re^n öppnar grafven luckan,

Och kring den salig dödas bin-

Hors kreatureus suckan.

Prins



l()t

Prins Gustaf dock du trycka läl:

Sitt lof dcii ej rörmeiiomi

Ett verkligt sorgespel, ty det

Är Ömkligt allt igenom.

Den tragedien, min vittra vän.

Ej gjorde m3'cket väsen.

Hon blef ej spelt, — förmodligen

För det hon ej blef läsen.

Se'n tänkte du: "det är ej skäl

Att mina skrifter styckas.

Dumt är 11 vart särskilt stycke väl.

Men samlingen tör lyckas."

Så gaf du dina Studier ut,

En hvar kan ej första denij

Men att du ej studerat ut,

Det kan man märka på dem.

Förr höll du ett förfärligt luis

Med nordisk Mytli, du store!

Nu rotar du uti dess grus,

O att du ringad vore!

Du tänker: "i de vittras land

— jag börjar nu fcirstå det —
Man vexla bör sin role ibland,

Jag kan ej tappa ])å det."

11
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O Haiiimarspik! jag har dig kär,

Du store bland poeter.

Du på den Tyska dumhet är

Vår Svenska barometer.

Visst är du boksynt, Hammarspik!

Den äran jag dig unnar.

En telegraf syns du mig lik ,
—

Vet ej livad han förkunnar.

O store Hammarspik! man gör

Dig orätt här i Norden,

Der mången nu dig anser för

Den dummaste på jorden.

Ett sådant misstag det är stort
5

Man dock besinna borde.

Hur mjcken dumhet sjelf du gjort,

Din far en större gjorde.

Farväl, farväl! Re'n släcks din sol

(Jag menar vädersolen).

Gå ner ifrån din domarstol

Och vänd igen till skolen.

Kanhända tar man an dig der

Som den förlupna sonen.

Helst se'n du fått en litterär

Korrespondens med månen.
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Skiif flitigt tlitj 1}' (leiiVäii kom

Helt visst den nya läran,

Ocli (Ut lär hon ock vända om,

Se'n hon gjort oss den iiran.

O Hammarspik! jag säkert tror,

Du sanna får de orden:

Blir du i månen icke stor,

Ej blir du det på jorden.
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Strövers,

^. Till Presidenten, Friherre Leijonhnfvnd

1 ett ex. af Nnttvardsbarnen.

lag mol en sång utaf en harndomsvän

,

Och tänk tlervid på lyckligare tider.

De barndomsvännerna ha växt till män,

Men det är skönt att blifva barn igen

I tro, i bön, i hopp, när hjertat li<hM-.

S. Till Kristofer Tegnér.

1 ett ex. af Författarens smärre dikter.

Bågen uti molnen har sin randning

Väl af dunster, men af ljus också;

Ljuset varar, dunsterna förgå,

Så är Dikten både lögn och sanning.

5. Till Julius Giiuther, såsom nioårig go.sse.

Julius, sjung!

Sjung som barn, och sjung som ung!

JNär de ljusa lockar gråna,

Hjertat kallnar, sinnen tråna:

Ack! då tager sången slut,

Derför, Julius, sjung förut!



1()5

4. Till Agnes Munter i Köpenhamn. *

Vill du eii sång, som verldens bifall äger.

Gå tmppaii ner, ty der bor Oehlensch läger.

Men blicka icke öfver Öresund,

Till Sverge icke, jdlraminst till Lund;

Det blåser nordan uti våra qväden,

Den rätte Svenska vskalden bor— i träden.

Dock, gerna skickar jag med detta blad

En vänlig helsning blott till Axels stad.

Allt livad den gälla kan, för dig den gällel

O den som vore i det bladets ställe.

5. Till Selma M.

Far du bort från Målarns dalar.

Innan ännu skogen talar.

Innan våren löfvad är.^

Dock, du våren med dig bär.

Ty lian löfvas jemt i unga sinnen.

Blommar ständist der i rosenfä

Helsa till de gamla berg,

Helsa till de gamla minnen!

Hennes far, Biskop Munter, bodde i samma hus som

Oehlenschläger.
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G. I boken vid Trollhättan.

Vikit Götha störtade från tjäUcn,

Hemskt Trollet från sitt toppfall röt,

Men Snillet kom — och sprängd stod hällen,

Med skeppen i sitt sköt.

7. So7'g och Glädje.

Glädje och sorg beherrska alltjemt det mensk-

liga hjertat,

Menniskotanken dernäst styres af sanning och

lögn.

Att ej skilja dem åt lät himlen sorgen bli sanning,

Glädjen bli skimrande lögn: detta är lifvets

mystere.

8. Till Grefvinnan U. som sändf en blomma.

För vännen glömmer jag Grefvinnan,

Du är så god som du är glad.

Jag kysser på din gåfvas blad,

att det vore gifvarinnan.

Men blomman tynar hastigt af,

1 morgon lefver hon ej mera.

När sångarn dött som hon, plantera

Ännu en sådan på hans graf!
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9. Till Thérése.

"Smärtare kan intet ges

— Sade Liljan — än min stängel

Se! då formade en Engel

Hastigt växten af Therese.

Åt deli lina, åt den smärta

Gladde sig den himlens son,

Och att ej bli skild derfrån

Tog han plats — i hennes h jer ta.

iO. Till en sångerska.

{Under Kolera-tiden.)

På glödgad himmel lik en pestböld sitter

Den röda solen, smittan går sin gång,

Och kyrkogården blifver snart för trång,

Och lundens foglar tystna med sitt qvitter, -

Så sjung i stället du, och låt oss dö i sång!
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Alexaiitler vid Hytlaspcs.

Ufver Indus, öfver (jangen

Fordom Dionysus for

Thyrsus-väpnad, och kring vagnen

Svärmade Månaders chor.

Segerropen , dryckesl juden

Öfverröstade hvarann

Hvar den murgrönskrönte Guden

Körde med sitt tigerspann.

Dit som Dionysus hunnit

Hinner icke Ammons son?

Länder, dem en halfgud vuiuiit

Stänges Alexander från?

Hären vill ej längre följa:

"Kom värt Hellas dock ihåg!

Låt Hydaspes' mörka Jjölja

Blifva gränsen för vårt tåg!"

Dårar, viljcn mig J lära

H\a<l föl' vdvv Hellas är?
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Lejonkulan att förtära

Rofvet , som J jagat här.

Silfverskölclad Falanx säljer

Kanske sina sköldar der:

Sina segrar der förtäljer

Den, som ständigt darrat här,

När jag steg, en yngling, neder

Ifrån Macedoniens berg,

Var det för att skaffa eder

Guld och mantelns purpurfärg?

Lago Asiens hundra riken,

Asiens skatter för min håg,

När jag stridde vid Graniken

,

När jag Salems vise såg?

Ära söker jag, blott ära,

Och för öfrigt ingenting.

Ljus och bildning vill jag bära

Ifrån Hellas jorden kring. —
För att glädjens dag förljufva

Och slå sorgens stunder ner,

Bacchus förde kring sin drufva.

Jag för ljuset, — det är mer.
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Dionysiis
,
glädjebringarn

,

Ofta yrselii för vid hand.

Ljuset är den själsbevingarn,

Jag vill lemna i hvart land.

Derför grundade jag städer

Öfver allt, der jag drog frain.

Hellas' språk, dess bildning, trädei

Upp bland en barbarisk stam.

Detta är den ärelystnad,

Som mig Stagiriten lärt:

Är också hans stämma tystnad,

Blir mig dock hans minne kärt.

Riktigt, som Hellener, äre

Vi allt menskligt, gladt och skönt.

Dionysus och Cythere

Ofta sina söner krönt.

Lefve kärleken och vinet!

De ha tjust mig mången gång,

Men der göms i silfverskrinet

Endast Meonidens sång.*

Råheten för alltid vike

Alexander medförde på sina tag Homori dikter i ett

silfverskrin.
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Ifrån jorden I Barbari't

Får ej trifvas i mitt rike,

Om det också följt mig hit.

xVmmons prester uti öcknen

Sade, jag var Gudens son;

Tänkte dermed jaga töcknen

Min bestämmelse ifrån.

Men det visste jag ju redan,

Förr'ii Olympias mig det sagt I

Ständigt i mitt inre sedan

Jag förnam den röstens makt.

Och i österns stjernenätter

Ofta än jag henne hör,

Issi pass, Arbelas slätter

Blodbefiäckades derför.

Ty ej utan strid det Sköna,

Ej det Goda segra plär.

Alla gudasöner röna

Motstånd och — beundran liär.

Låt mig ha den tron, att alla

lljeltar äro Gudars slägt.

Födda att don jord be^illa,

Som de utur <1 valan väckt.
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Mcinga gått förut, der koiiiiiia

Säkert flere efter mig,

Bilda, lysa, låga, blomma

Som en ros å öckenstig.

Så farväl, J solens länder I

Morgonrodnans port, farväl!

Alexanders ande vänder

Icke bort frän er likväl.

Hellas' språk och Hellas' seder,

Bildningens och konstens ljus,

Som jag sådde iJjland eder.

Dö ej ut bland jordens grus.

Deras skördar skola blomma

När jag sjelf ej mera är;

Jordens vise skola komma

Till min graf och lära der.

Under solens, under månens

Skifva hignt jag sofver då,

Men mitt rykte, gudasonens.

Skall i minnet än bestå.

Icke edra bleka kinder,

Ej Hydaspcs' djupa våg,

Blifva Ammons son ett hinder
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Pii lians (Ijcrfva segertåg.

Men en nist ur luft oeli vågor

Hviskar jemt till Gudens son:

"Svar på alla lifvets frågor

Väntar dis: i Baln lon."
*

Alexander dog i Babylon.
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Grekiska biltler.

Jupiler Olympius, af Fidias.

Antingen viste dig Zeus sin gestalt, nedstigen

från liimlen,

Eller till himmeleii steg, Fidias , du att den se.

IWfället, af Lysippus.

A. Hvem är konstnärn, hvarfrån? B. Från Sicyon.

A. Namnet? B. Lysippus.

A. Du? B. Tillfället är jag, styrer och råder för allt.

A. Hvarför går du på tå? B. Ty jag springer be-

ständigt. A. Men hvarför

Vingar på hälarna ock ? B. Flyger behändigt med

dem.

A. Hvad betyder det klot, som du står på? B. Be-

tyder : jag vacklar,

Finner på klotet ej lätt fäste för halkande fot.

A. Håret, hvi ilyger det dig i ansigtet? R Un-

derlig fråga!

Den , som mig griper i hast, gripe i locken mig fatt

!

A. Baktill är hufvudet kalt; hvi sä? Har jag flyk-

tat på vingfot,

* Ur Antliolo£;ieii.



Ingen, hur gerna han vill, fångar Jen rymda igen.

A. Hvarför bildade konstnärn dig så? 5. Allenast

för er skuld,

Ställde för templet mig opp , menskor, en lärdom

åt er.

Kärleksgudarne beväpnade.

Se, hur de plundrat den hela Olymp, de beväp-

nade piltar!

Prydda med Gudarnas rof, hoppa de kring i

triumf.

Delierns båge har en, en annan Jupiters åskvigg.

Klubban, som Herkules fört, släpar en tredje uppå.

Bacchi grönskande staf , Mars' hjelm
,
jordfamna-

rens treudd,

Merkurs bevingade skor, blossen, Diana har tändt.

Allt ha de tagit. Derför ej harmens att kufvas,

J menskor.

När de odödlige ock länat dem vapen mot er.

En naken Amor.

Naken är Guden, ej båge han för, ej flammande

pilar,

Derför ler han så gladt, synes dig vänlig och from.

Fåfängt bär han dock ej en delUn och en blomma:

del finen
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Tyder alt hafvet är liaiis, blomman atl jorden är

hans.

Amor få bägarn.

Amor \)i\ l^ägarn ! hvarför? Det är nog med \inet

allena,

Hettar tillfyllest mitt blod. Gjuter du olja i eld ?

Amor vid källan.

Hvem har arbetat kärlekens Gud och ställt den

vid källan?

Trodde han, vattnet törmår släcka en laga som

hans ?

Afnor, af Praxiteles.

Här i marmor jag stär, den kärlek , Praxiteles

kände

,

Drag för drag äi" jag lik mönstret, han bar i sin

barm.

Fryne (ick mig till löa för mig sjelf, och nu med

min åsyn,

Icke med pilarna mer, sätter jag hjer tan i brand.

En sofvande Ajiior.

Sofve du verkligen, lågornas son, och lefde vi

menskor,

Vore det blott för en stund, trygga för bågen, du bär,

Flam-
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Flammande facklan i hast jag kunde dig rycka

nr handen,

Plundra från skullrorna lätt kogret, som hänger

kring dem.

Dock — som du ligger, jag fruktar dig än, illsluge.

I sömnen.

Räds jag, du tänker på svek, drömmer förderf-

ligt för mig.

Venus Anadyomene.

Venus , som stiger ur moderligt haf , ett verk af

Apelles

,

Visar dig målningen här. Märk, hur Gudinnan

är skön!

Se hur hon samlar i handen sitt här, som dryper

af vatten.

Vrider ur lockarna ut skummet, som fäst sig deri.

Juno säger nu sjelf och Pallas Athene med henne:

Icke om skönhetens pris täfla vi längre med dig.

Knidiska Venus.

Hvem gaf marmorn det lif? IIvem har skådat

Venus på jorden?

Hvem göt sådant behag in i den formade sten?

12
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Är det ett verk af Praxitelis hand ? Eller kanske

Olympen

Sörjer sin Cypria nu, sedan till Knidus hon gått.

Öfver densamma.

Naken jag visade mig för Adonis, Anchises och

Paris,

Blott för de tre, som jag vet : men för Praxiteles

när ?

Ve7itis beväpnad.

Pallas sade till Kärlekens mor, som hon såg

var beväpnad:

"Vill du som jag, sA välan, slitom med vapen

vår tvist."

Leende svarade hon : "hvad behöfver jag vapen

emot dig?

Naken jag segrade förr, segrar väl lättare nu."

Venus i Sparta.

Sparta äger jemväl sin Venus, men der är Gu-

dinnan

Icke, som annorstäds, klädd i en veklig talar.

Hufvutlet kröner en strålande hjelm, i stället för

slöja

,
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Icke en gyllene gren för hon, men lansen i hand.

Oheväj)nad att stå kan icke höfvas Spartanskan

,

Icke, du Thraciske Mars, den som ditt hjerta

har kär.

Diana.

Jag är Diana, och sann är min bild. Se malmen

förråder

Väldiga dottren af Zeus, ej af en ringare far.

Märk på den djerfva gestalt; en obetydelig jagt-

park

,

Tänker du inom dig sjelf , är dock all jorden för

den.

Merkur trädgårdsvaktare.

A. Får jag ta af den kåln, Cyllenier.' B. Van-

drare, får ej.

A. Hvem missunnar mig då ? B. Ingen , men lagen

är den

:

"Håll från främmande gods din hand." A. Föniu-

derlig lära!

Merkur. tjiifnadens Gud, stiftar mol Ijufnad en lag.

Xeuiesis i Hliainnus.

Peiserna förde mig hit, ett block, som de ämnarie

hugga

Ll lill en scficitiofr, Nemesis blef jag deial".
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Beggedera jag är, ett segertecken for Hellas,

Men för det Persiska folk hämndens Gudinna är

Nemesis.

Nemesis varnar dig här med vinkelmått och med

^ygelj

Handlar du, tänk på det mått 5 talar du, tygeln

betänk.

Silenen, af Praxiteles.

Ännu i marmorn jag sväller af lust. Så bildade du

mig,

Släpp mig, Praxiteles, lös: straxt är jag färdig

till dans.

Rask är min ålderdom än: men stenen håller

mig bunden,

Unnar ej gamle Silen svärma omkring som han vill.

En lyssnande Satyr.

Säg mig, Ijudar din Höjt af sig sjelf, du Satyr? eller

hvarför

Lutar du örat så der lyssnande ner till hans rör?

Dock — du tiger och ler. Tilläfventyrs skulle du

svara,
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Men din förtjusning är stum, orden du glömde

för den.

Att du är målad förhindrar dig ej, men du valde

att tiga

Derför att hela din själ hänger vid flöjten allén.

Niohe , af Praxiteles.

Lefvande blef jag förbytt till sten af Gudarna:

åter

Gick jag från sten och till lif genom Praxitelis

konst.

Bacchanten , af Scopas.

A. IIvem är den rasande, säg? B. En Bacchant.

A. Hvem har bildat den? B. Scopas.

A. Bacchus dock gjort raseri't? B. Nej, det har

Scopas ock gjort.

Herkules t vaggan.

Ormarne hota dig, slit långsträckta ringlarna sön-

der,

Väldige Herkules, kläm giftiga gapen ihop.

Börja i vaggan med mod att försona Saturnias

vrede,

Öfva till fara och kamp, öfva dig tidigt , du pilt.
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Priset är icke en skål af drifv^en malm, ej en trefotj

Skönare är det än de: priset är Jupiters sal.

Herkules afväpnad.

Detta önskade Juno ännu, att skåda den djerfve,

Se'n han bestått i livar kamp, vapnen beröfvad

till slut.

Hvar är hans lejonpels och rasslande pilar och

klubban,

Diger i roten, som slog skogarnas djur, livar är den?

Allt har dig Amor klädt af. livad under, om den,

som förvandlat

Ljungaren sjelf till en s\an, vapnen frän Herkules

tar?

E)i drucken Herkides.

Hjelten är tung, som du ser^ han sofver ruset

utaf sig,

JNär han var nykter en gång, druckna Cenlaurer

han slog.

Kapaneus.

Rasade Kapaneus så mol Thebe, stormade

lijeltcn,

Sådan, stegen uppfor biin mot de lufliga torn,
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Staden han tagit, ödet till trots. Sjelf Jupiters Aska

Skulle Letänkt sig att slå ner pa en kämpe som

den.

Alexander, af Lysippus.

DjeriVe Lysij)piis, du Ifigande sjiil, Sicyoniske

konstnär!

Bronsen blickar som eld, eld är i koninigens bild.

Så Alexander såg ut. Nu mera klandre mig ingen

Flyende Perser; med skäl hjorden för lejonet flyr.

Dibarnet och den döende modren.

Dia, du arma, det bröst, som ej skall niira dig

längre,

\ttersta droppan ännu tiim ur den döendes barm.

LilVet har flytt, jag är mördad med svärd; men

modeilig kiirlek

Sörjer i skuggornas land än för det älskade barn.

Svalan, pä en mulninrj af Medea.

Svala, .som Hyger kring (iar o(^li land, hvi

byggde du ändå

Nästet, med ungarna i, of\an på Kolkiskans bild?

Tror du, Medea håller sin I ro nu)t de .späda, mot

dina

,

Hon, som C) skonade eus tlem, som honl)urit,

hon sjelf?
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Myrons ko.

Myroii säger väl sjelf: den der har dock icke

jag bildat,

Snarare är det från den mönstret jag tog till

min bild.

Öfvei' densamma.

Ser mig en kalf, han ramar, en tjur, han sprin-

ger emot mig.

Ser mig en herde, han vill drifva mig hän till

sin hjord.

Öfver densamma.

Myron, hvi ställde du mig vid altaret? Vore

ej bättre

Att du drefve mig hem jemte de andra i stall .^

Kahjdonisha vildsvinet.

Gjuten af koppar! Men se, hiu- dristigt konst-

närn har bildat

Djurets den djerfva gestalt! Se, hur det lefver och

rörs

!

Börsterna resa sig rakt på dess rygg, huggtän-

derna gnissla,

Låga, förfärlig att se, gnistrar ur ögonens par,

Fragga betäcker den rasandes mund. Förundre

sig ingen,

Om halfgudarnas här föll eller flydde för den.



185

Hymn till Paii.«

ISåiigmö, sJLiiig mig en sång om älskade sonen af

Hermes,

Om bockfotatle Pan, tvehornade, larmande Guden,

Som på den skogiga mad omsvärmar med dan-

sande Nymfer.

Toppen stiga de på iitaf den stalpiga klippan,

Ropa till Pan, till herdarnas Gud, skönlockiga

kungen

,

Solbränd, dammig att se; han rår om snöiga

kullar,

Rår om åsiga berg och de steniga stigar deröfver.

Hit han vankar och dit omkring bland yfviga

skogssnår,

Lockad än i sin gång af mildt framsorlande bäckar,

Än han vandrar omkiing bland klippor, som

sträfva mot himlen

,

Klättrar på spetsen af dem, ocli spejar de betande

hjordar.

Ofta de vida berg, de skimrande, irrar han öfver.

Ofta vid foten deraf han jagar och faller, med

skarp l)lick,

* PVan Grekiskan.
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Villebrådet: — när då liaii vänder tillbaka frun

jaglen

Ejisani, vid Hesperi sken, en sång han leker på

flöjten,

LjuQig att höra: — ej liitt besegrade honom i toner

Fåglen, den sångare Ijuf, som i vårens blommiga

dagar

Slår de klingande slag och gjuter sin klagan bland

k)fven.

Bergens Nymfer jemväl med gäll röst sjunga med

honom

,

Trippa med små steg kring mörkUödande källan

i ängen,

Mjuk med sin grönskande bädd, der hyacinthen

och salFran

Blomma i tallös mängd bland gräsen och gjuta

sin viilluktj —
Der hörs Nymfernas sång; genljudet suckar ur

bergen.

Men än här och än der insm3^ger sig Guden i

dansen

;

Hurtigt han fötterna rör; en mcukröd hud af

ett lodjur

Bär han på skullran: han gläds i hjertat åt klin-

gande sången.

Vida Olympen besjunga de då och saliga Gudar;
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Hermcs, den lyckosainnic, likväl långt mer än de

andra

Sjunga de, huru han är de öfrigas hurtige budsven.

Hur till Arkadien förr, till källsprangsymniga

landet,

Hjordarnas moder, han kom, der han har Cylle-

niska templet.

Der, så Gud som han är, han vallade raggiga

ge ttre

n

Åt en dödelig nianj ty njutningstrånande lusta

Blomstrade opp i hans Larm för Dryops lockiga

dotter.

Yppiga bröllopet vardt fullbordadt, och uti ge-

maket

Födde hon Hermcs en son: vidunderlig var han

att påse.

Bockfot, hornad dertill, storstojare, leende vänligt.

Upp sprang modren med skräck, sjelf öfvcrgif-

vande barnet,

Skrämd af dcu vilda gestalt och det yfviga skägget

hos gossen.

Hcrnies, den lyckosamme, lik\ä] pA armarna genast

Tog sin älskade son, i hjcrlal fiojdades (juden.

Hasligt han ilade op[) lill (iuJaruas l)ouiiig med

barnet

,

Svept i lurfNiga skinn af l)ergl)e]j()en(le liaiar.
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Salte sig så hos Zeus och hos de öfriga Gudar,

Visade för dem sin son : de odödlige gladde sig

alla,

Mest sig gladde likväl den svärmande Gud Dio-

nysus.

Alla nu kallade pilten för Pan, ty han fägnade alla.

Derför, hell dig, o kung, af mig åkallad i sången!

Icke förgäter jag dig, ej heller öfriga sånger.
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Till den förmörkade Solen. ^

Ätrålande Helios, vidtkringblickande,

Ej må jag skåda ditt öga slockiiadt.

Höga stjenia, om dagen

Undanstulen , förlamar du

Menniskans friska kraft och för-

mörkar vishetens bana.

Annorlunda än fordom

Kör du på mörkrets väg din vagn.

Men, jag besvär dig vid Zeus,

Styr det vingade spännet,

Styr det till Thebes bästa!

O du heliga ljus,

Verldens gemensamma under!

Bådar du örlog åt oss,

Eller skördens förstöring,

Eller oändeligt snöfall.

Eller förderfveligt uppror?

Spår du oss kanske, att hafvet

Tömmer sig ut öfver fälten,

Eller att isköld stundar,

Efter Pindarus.
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Eller en fuktig sommar,

Våt af vredgade skurar?

Eller kanhända du dränker åter

Menniskors nyburna jämmerslägte
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Proiuctlieiis. *

liläcl i moln

Din himmel, Zeiis!

Öfva barnsligt

Dina viggar,

Nu på ekar,

Nu pa berg.

Men min jord står fast likväl,

Och min hyckla, den ej du har byggt.

Och min spisel,

H vilkens låga

Gör din afund.

Sämre än J
,

Höge Gudar,

Vet jag icke

Under solen.

Med bekymmer

Näres eder

Gudahöghet

Utaf offer-

rök och böner.

Efter Goellic.
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Och J hungradeii, J höge,

Vore hani och tiggare ej ännu

Hoppuppfyllda,

Fromma dårar!

Då jag ännu

Var ett barn,

Vände sig mitt

Vilsna öga

Opp till Solen;

Liksom vore der ett öra

För min klagan, vore der ett hjerta

Att förbarma

Sig, som mitt.

Hvilken halp mig

Mot Titaners

Öfvermod?

Hvilken frälste

Mig från bojan,

Mig från döden?

x^Uting har du

Sjelf fidländat,

Glödande och

Starka hjerta

!

Och du tackade i enfald,

Ger-
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Oerfaret oeh bedraget,

SJumrareii i

Skyn tleroppel

Jag dig ära i'

H varför då?

Hav du lättat

Den betrycktas

Skullra än?

Har du torkat

Den förgråtnas

Öga än?

Smidde icke

Mig till man

Den allsmäktiga Tiden

Och det eviga Ödet,

Mina herrar

Zeus— oeh dina ?

Kanske trodde

Du, jag skulle

Fly i öeknar,

Lifvet hata?

Derför alt min ungdoms driMumar

Voro drömmar

Och ej mer?
13
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Häl j;ig sitter

Lugn ocli forin ar

Menskor efter

Mitt belate,

Ett Prometheiskt,

Väldigt slägte, -

Som skall lida, som skall gråta

Som skall glädja sig och njuta

Ocli förakta

Dig — som jag

!
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Uer bygges en bro öfver sjön utan stränder

Hon bygger sig sjelf utaf perlor och gull.

Ej reses hon långsamt af menniskohänder;

Ett ögonblick murar dess hvalfbåge full.

Ej mast fälles ner för att segla derunder,

Och ingen tar tull, der den bro synes stå.

Fast menniskokraft ej kan rubba dess grunder,

Ett barn är för tungt till att vandra derpå.

Hon födes med strömmen, och plötsligt för-

svinner,

Så snart som dess urna har uttömt sin skatt.

Så sägen mig då hvar den bryggan man finner,

Och namnen mig mästarn, som hvalfvet har satt I

Efter Schiller.
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Äorgseii sitter jag på stranden

Lutar liutV lidet i handen,

Blickar öfver strömmen hän

Till de sköna land, der tiden

Ingen lia har, och friden

Vandrar under Edens trän.

Hvilka gyllne frukter hlinka

Mellan löfven fram, hur vinka

Grottorna vid flodens rand!

Se livad friska källor springa.

Hör hvad englaröster klinga

Öfver frän den glada strand!

Ser du, ser du, hvilka ljusa,

Saliga gestalter susa

Öfver ftilten som en vind
5

H vilket himmelskt lugn kringsträlar

Deras panna, huru målar

Evig ungdom deras kind!

Efler Schiller.
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O livad sullhet all fa blandas

Uli deras krets, fö andas

Denna luft så ren, så sval!

Men mig stänger floden. Bitter

Reser han sin våg. Jag sitter

Tröstlös i min mörka dal.

O att jag blott vingar hade!

Till de öppna, till de glade

Kullarna jag droge hän,

Der ej någon stormvind ilar.

Der ett evigt solsken hvilar

På den undersköna scene!

Ser du icke, djupt i vester

Står ett tempel! H vilka fester

Firas der, hvad offerdans!

Hur dess kolonnader skina,

Huru tornen bada sina

Tinningar i purpurglans!

Öfver måste jag, jag måste,

Om ock tusen stormar blåste,

Om hvar Ixilja svor mig krig;
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Ty odrägligt seiil går liminaii

Här på ödslig kust, och dimman

Trycker och förqväfver mig.

Men bedras mitt öga? Flaggar

Icke der en vimpel , vaggar

Ej en farkost vid min strand?

Ingen fruktan vill jag höra,

Blott ett under kan mig föra

Till de sköna undrens land.
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Auiiiai*kiiiiig-ai*.

Sid. 27. /. Kroger. Det var öfver denne glade umgänges-

vän, som Författaren en gäng, i ett skämtande lag, hade

skrifvit följande bouts-rimés:

«Att Rim är orimligt , det finner nog jag

Nu, då jag skall rimma på Kroger.
Till venster han borde på domraedag,

Men Rimmet drar honom till höger.»

Sid. 82. /. P. ÄfÄ/Z^fTg. Genom en irring står, i noten, 1830
såsom dödsår i stället för 1835. Bland graf-sångerna

frän sistnämnda är hade dessa verser rätteligen bort

hafva sin plats.

Sid. 111. Till Damernaj vid Medic.-Doklors-promotionen
l8i3. Detta stycke, som egentligen bort inrymmas i tredje

bandet, har för sent kommit utgifvaren tillhanda.

Sid. 135. Euphrosyne. Fru Euphrosyne Palm, född Hising.

Sid. 146. Apollonia. Apollonia v. Bildt, syster till den unge

främling, hvars död Skalden sid. 22 besjungit.

Sid. 147. Hymen och Aurora. Vid fröken Aurora af Klinte-

bergs bröllop.

Sid. 150. Till Hilda. Kommerserädinnan Hilda Wijk, född

Prytz.

Sid. 152 och 153. Vid Sala gritfva och Bordssång dik-

tades 1816, under ett besök i Sala hos Bergmästaren G.

Billow, gift med skaldens svägerska, Eva Myhrman. At

deras begge döttrar är det ock, som verserna sid. 154
och 155 äro egnade.

Sid. 156. Till Grejvinnan B. Grefvinnan Björnstjerna, född

v. Stedingk.

Sid. 157. Till en ung målarinna. Erika Seldener i Götheborg.

Sid, 158. Hammarspik. Ur samlingen har detta stycke, i

trots af sin polemiska skärpa, så mycket mindre bort ute-

slutas, som en mängd af läsare önskat dess införande,

och de afskrifter, i hvilka det bland allmänheten spridt

sig, sällan äro riktiga. Det superlat i va i tadlet träffar

också långt mindre sitt, i många afseenden aktningsvärda,

föremål, än def målar litli^iheten af striden, under en viss

tid, inom vår litteratur. På ömse sidor ha nu, i alla fall,

dödens pilar försloal Äkämlels.
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Sid. 1G6. TiJLL Grcfvinnati U. Sä väl dessa, som de näst-

foljando verserna, äro ögnade Grefv innan af Ugglas, född

v. Slcdingk.

Sid. IG 7. Till en sångerska. Friherrinnan Caroline Ridder-

stolpe.

Sid. 168. Alexander vid Hydaspes. Näst före cfterbildnin-

garna frän Grekiskan har plats här blifvit lemnad åt detta

original-stycke, hvilket, såsom sådant, hade bort tillhöra

början af tredje bandet, men för sent blifvit igcnfunnel.

Sid. 195. Gåta. Ordel till gåtan är Regnbagen.

Den andra perioden är härmed afslutad. De

jvän den i detta band bevarade ddder äro ordnade

efter följande plan: 1. Graf-sånger. 2. Tillfällig-

hetsdikter af enskilt art {fortsättning från tredje

bandet). 3. Efterbildniiigar /»-a;! utländska skalder.



SMÄRRE DIKTER.

Tredje Perioden.

(1840—1846)
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AiiBiiälaii.

Från högsommaren 1840 räkne vi den sexåriga

period, som blef skaldens sista. Var den än en

skuggornas tid, den var dock ingen hel solförmör-

kelse. Mera liknade den en tidig höstskymning, vis-

serligen sorglig, visserligen mörk, men full af min-

nen, men full af frid, genomtonad ännu af lockande

afskeds-ljud ,
genomgnistrad ofta af leende stjernor.

Glesare blefvo ock själens skuggor, i samma mån döden

närmade sina.

Sin. trohet mot sångens makter förnekade ej

heller nii den af dem så rikt hegåfvade. Icke blott

under mellantiderna af sjukdoms-anfall— under sjelfva

anfallen lefde hans själ i diktens verldar. Någon gång

tröttnade Förståndet att tygla den skenande Fantasien;

och dock kom denna, äfven från de mest svindlande

irrfärder, af egen instinkt vanligen tillrätta. Det

hörer till det myckna, i psykologiskt afseende märk-

värdiga från den dyres sista lefnadsår, att , äfven vid

tider af störd sinnes-jemvigt , Fantasien merendels

fortfm' att verka på ett lagenligt och, i afseende på

de tekniska formerna, tillfredsställamle sätt. Så sjöng

han ännu på de vågor, som från hemmets kust vag-

gade honom till ett utländskt frids-tjäll för sinnessjuka,

sjöng ännu. med brutet hjertu , inom de murar, som

der cmolfogo honom , sjöng vid återkomsten , sjöng än-

uu ? döden. Det är ett urval af dessa, icke alltid
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mähticja, men desto mer rörande sånger, som här er-

bjudes allmänheten. De, som följt örnen på dess

(lygt, må här. en stund, lyssna på svanen.

Mest sysselsatte sig Författaren, under denna

jieriod, med efterbildningar affrämmande skalders ar-

beten— något, hvaråt han, under sin kraftigaste tid,

sällan egnade sig. Så öfversatte han, redan i Schles-

vig under vintern -1840— I84f , l]7e/a/!c/s Musarion,

Herders Cid, Lessings Natlian der Weise, Oe/i/en-

schlägers Palnatoke, Hakon Jarl, Sta?rkodder ocA

Correggio, flera stycken af Pope, af Milton, afSteffens,

af Ingemann, m. fl. Längre fram umgicks han med

planen att i Svensk drägt omkläda Ariostos Orlando

Furioso , och beredde sig äfven genom Spanska språk-

studier till en återgifning af Calderon. Hvad af

dessa öfversäftningar hann fullbordas blef likväl ej

så tuUändadt, att det , annat än i handskrift , kan

för efterverlden äga något värde.

Med tvenne original-dikter från denna period

har läsaren redan i Gerda och Kronbruden gjort

bekantskap. Dessa, och de sånger, smn här följa,

äro TEGNÉRS »afsked till Sverge,)) — de sista Iju-

den af hans bristande, nu brustna, lyra.
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Till

H. ifl. Hoiiiiiig; Carl Xl^ Joliaii.''

livad snart ett lialft århundrade jag diktat

Och drömt och anat, har jag samlat här.

KnajDpt fms en tanke, som jag der ej biktat,

En Lild, som fyllt min själ, ej målad der.

Rätt ofta kraften, aldrig viljan, svigtat,

Ty livad jag vill och ville, evigt är.

Mitt lijerta brinner, — från min barndom brann

det

För rätt och ära. Kung I och gamla fosterlandet.

Emellan Fransmans fjäderlätta sinne

Och Tyskens allvar, grundeligt men tungt,

Det Svenska lynnet håller midteln inne

Och har i begge två sin stödjepunkt.

Hvad Juir förloras der vi åter vinne,

—

Och hälften rörlict, hidften åter lu2nt,

Det Svenska siujiet öfverallt förråder

Grundfiirgen af en frisk , men spädd Germanisk

åder.

Tilliimnnd dodikotion af Furf;itfnron<; samlado skrifter.



Det är ett sällsamt folk det folk, du styrer,

Kontraster, kämpande i evig strid,

Nu stridens segrare, nu dess martyrer;

Men trygga bli vi merendels der vid.

Har ej vår ära eget hus, hon hyrer

Helst något vindsrum ifrån fädrens tid.

Der bor hon nöjd bland ramlande ruiner,

Der stormen susar in och sagans måne skiner.

Lik Don Ranudo helst i purpurlappar

Plär Svensken sk3la naken fattigdom.

Det är ett hjeltehjerta dock, som klappar

Uti afmagrad, ännu senfuU, stom.

Om allt han tappat, minnet ej han tappar,

Det är ännu den armes rikedom:

Hur öden vexla, tidehvarf försvinna.

Stolt är han som en man, men fåfäng som en q vin na.

Till fåfängt glitterprål, till band och stjernor

Hans sinne fikar, och han gerna hör

I skrytsam sång af gamla Minnets tärnor

Hvad fädren gjorde och livad han — ej gör.

Hvad blåa dunster fylla Svenska hjernor,

Hvad bilder skrytet jemt dem gycklar for!

P'ast frukten ruttnat, drömma vi om blommen.

Hur stark vår ungdom var, hur hjelplös ålder-

domen !
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Ack I på lifräntan utaf fiiclrens ära,

En minnets fond perdu, än lefva vi.

Hur rik vår tid på löften och på lära I

Hvad präktigt skal med ingen kärna i!

Vårt mål, som aldrig nås, tros alltid nära,

Och stort är intet — förr'n det är förbi.

Vi sjelfve lefva ej, blott våra fäder,

Och fattighjonen slåss om deras slitna kläder.

Helt litet fins, som Svensken ej kan våga,

Och mindre än, han ej kan darra vid;

Trög som sin luft, men hetsig dock som låga,

I kriget djerf, ohjelpelig i frid.

Högt står hans mål, och slapp är ejhansbåga,

Men skjuter öfver, eller ock bredvid.

Djerf är hans ban, men gerna vill hansnafva.

För svag att herrska sjelf, och dock för stolt att

slafva.

På djerfva vingar mäktigt opp han stiger,

En gudason, en hjelte i sin art;

•Men plötsligt viker lijelleii , skalden tiger,

Ty han har tröttnat på sin halfva fart.

En annan följer. Afund och intriger

Ledsaga honom, och han ledsnar snart.

Hvad stort vi ha, det lära vi af andra.

Men felen se vi nog, och glömma ej all klandra.
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O Sveas arfsyml, lumpna afmidsjukal

Hvar är den glans, du ej befläckat har?

Hvad lågsiiit medel, dti försmått att bruka? —
livar stor mans svaghet du i dagen drar.

O kunde glömskans natt hvar orätt sluka,

Som du har gjort åt landets vän ocli far!

Hans fel du mins, hans dygder du förgäter,

Och med dilt mått af dverg du jättens lemmar

mäter.

Kung, när du kom från dina drufvokullar,

Kring hvilka Pyrenéerna stå vakt

För paradis, och evig vårvind lullar

Till sömns bekymren i välsignad trakt,

Och din Garonne sitt blåa silfver rullar

Ibland oranger, brusande med makt, —
När med din sköld, din son, du kom till Norden,

O hvad var Svea då, hvad är hon sedan vorden?

Lik Janus med två anlet, mellan hafven

Hon tr3gg mot öster och mot vcster ser,

Och fjällens gränsrj^gg är ocli blir begrafven,

Den söndrande fins ej på jorden mer,

Han vikit undan för kommandostafven.

Ditt segersvärd har mejat honom ner.

Förenta vågor flyta hop till gästning,

En väldig fästningsgrafomkring en väldig fästning.

Hvad
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Hvad frihet susar uti deras fraggorl

Hur rik är skogen, rika våra berg!

Hvad välstånd växa kan ur deras vaggor,

Hvad skatter grönska öfver jordens merg!

Hur skickar liandeln sina tusen flaggor,

Och väger upp med guld den svarta dverg:

Det Svenska jernet verlden länge känner,

Men som en mur kring strand stå der stålklädde

männer.

I fordna öcknar nya skördar gunga.

Och nya vågor vända nya hjul.

Med bergluft fyller friheten sin lunga,

Och splitet tittar åter ur sitt skjul

j

Men Vise forska än och skalder sjunga. —
Med ögat himmelsblått, med locken gul.

Går Nordens sångmö genom Söderlanden,

Och dit ej svärdet räckt, dit räcker ändå Anden.

Hvad djup, hvad stjTka ligger hos den vilda

Den äldsta dottren af Germanisk stam!

Af berg och haf ifrån Europa skilda

Dock tränga hennes herrskartoner fram.

Hvad förr var vildt har tiden kuiniat bilda.

Ljus klarnar opp ur segerbanans dam.

En verld cröfrade vi förr med svärden;

Med sång och tanke nu låt oss eröfra verlden!

14
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Eli gnista ] efver än af gudaflamman

1 Nordens bröst, låt oss förvara den!

Hvad söner växte opp kring lijelteamman

,

Hvad friska, ädla sinnen! H vilka män! —
Ej sköldar nu, men lyror, slå vi samman,

Vårt namn skall ljuda omkring jorden än.

Försvunna välden kunna stiftas äter.

Fast afund tänder skär, och snarskrämd feghet

gråter.

Skall fädrens stämma ständigt fåfängt ropa

Om fordna bragder, om allt djerft och stort?

Ha Nordens välden fiifäiigt växt tillhopa,

Hvar är den ära, som vi deraf sport?

Till strids, till strids ännu emot Europa,

Som våra ftider före oss ha gjort!

Men ej till bardalek — den är förgången —

,

Vår strid är vettets lek och forskningen och sången.

Ja mycket, Konung, har du gjort för Norden:

Ett folk, ett fritt, bor bland dess berg igen,

Och åter aktadt går vårt namn kring jorden,

—

Du har gjort mycket, mer står åter än.

Förlåt de öppna, oförställda orden:

Land ha vi nog, men ha vi också män?

Från väldiga Barbarer dock vi stamma. —
Ja, mycket gjorde du, men mest dock otacksamma.
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Dill storhet skall mitt öga ej förLliiula;

Som 11 varje stor man liar du dina fel.

Du är för god, du alla vill förbinda,

Så blir ej Svenskens kärlek dig till del.

All godhet (tror han) är blott svaghets linda

,

Oeh derför drifver splitet nu sitt spel.

Den Gode allt fördrar, den Vise tuktar,

Och älska Svensken kan, men endast den han

fruktar.

Det gar en lära genom kungasagan:

Låt Svensken känna att han har en man,

En fast, framför sig, som kan dela ägan,

Ifall han måste, — fridsäll, när han kan,

—

Sträng, när han nödgas, öm för nödens klagan

,

Men aldrig svag, och, framför allting, sann.

Det lösa vacklandet, det obestämda,

Godtgöra bragder ej, fastän med undran nämnda.

En HerkulsklubJja vare Sveas spira

Af jern,— och lagern deromkring man tål.

Förlåter äfven, om den blommor sira.

Men Rätt, ej Nåd, är maktens högsta mål.

Sök bifall ej 5 tlin krans låt minnet vira!

Ej hatten af, men kronan på af stål!

Det storas ovän är det populära,

Och dagens bifallssorl är flacka sinnens ära.
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Lik Ijktegubbar, gycklande i natten,

Det lins en villsam, en förrädisk dunst.

Som lyser helst utöfver döda vatten,

En irrskens-ära, kallad "folkets gunst
j"

Och mången jagar fram att nå den skatten

Med blindt begär, med oförnuftig brunst,-

Och bäst han tror sig funnit den, och glades,

Är skenet slocknadt ut och hoppar annorstädes.

Kung får ej blekna, när Yalkyrior vifta

Blodröda vingar öfver haf och straud.

Men svaghet, vankelmod och halfhet stifta

]Nu, såsom förr, allt ondt i Svea land,

Förslappa sinnet, folkets blod förgifta,

Och nära splitets orm och tvedrägts brand.

Med svallets skum de lätta spånen följa
5

Neptun, din treudd tag! då tystnar skummig bölja.

Det visste Gustaf, af sitt namn den förste,

Som Vasasinnets ättefader var.

Och andre Gustaf, bland de tre den störste,

Den Svenska ärans, Svenska ryktets far.

Det visste Carl, och än i dag vi törste

Till dylik bragd, som landet störtat har

5

Ty främst står Äran i det Svenska sinnet,

Sann eller falsk, likgodt! Hon lefver dock i miiniet.
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Men när den axbekrönta friden ligger

Och sorglös solar sig vid bäckens rand,

Tänk då på kriget! Fridsäll konung tigger

Förgäfves frid, har han ej svärd i hand.

Ack ! Haf har frid bak' örlogsskepp och brigger,

Och land bak' härar och kanoners brand.

Det svaga sinnet skonar: kungasinnet

Står skoningslöst och fast, och tar sin plats i minnet.

Ej miiniets döttrar äro otacksamma,

Och derför Vett och Sång beskydde du.

Från början Äran var det storas amma.

Och Sång och Hjelte räkna slägt ännu

:

Det är från höge Gudar, som de stamma,

Och än i dag åtskiljas ej de tu.

Se dig tillbaka. H vilken jordisk ära

Låg Nordens sångare, som store Gustafs, nära

?

Till slut ett ord, som innebär mystéren

Af styrselkonst. Ditt folk må vara fritt.

Gif tanken frij det andras landamären

Stäng hur du vill; blott så är folket ditt.

Makt ligger ej i klokhet, ej i hären,

I frihet blott: för frihet sjelf du stridt.

Men friheten är icke folkets yra,

Men lag hon är och rätt. llaf kraft att henne styra I
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Den silfverhårige, hur styras bör?

Med rätta väl den högre drift vi prise,

Som ledande de store männer för.

Dock händer någon gäng att de fiirbise

Ej livad dem sjelfva, men hvad andra rör.

T}^ för det mått, hvarmed de verlden mäta,

Det stora griper dem, det lilla de förgäta.

Och Sångmön följer troget sina hjeltar,

Och varnande hon visar dem sitt mål.

Har vildt som stormen också vågen vältar.

Orubblig står hon som magnetens nål

Och pekar till den stjernan upp, som tältar

I blå paulun och ingen rubbning tål.

Den stjernans läge Sångmön vet och — visste,

Och sångarens instinkt ej visar drotten miste.

Kung, kläd dig i din kröningsdrägt af ära,

Sätt segrens krans på dina hvita hår.

Låt ingen drott nu träda dig för nära.

Håll dem på afstånd. Äldst bland dem du står

Och säkert högst. Hvad kunde de ej lära

Af dina bragder, dina åtti år!

Tyvärr, hvad de ha lärt är allt för ringa

j

Låt deras stamträn stå, ditt växer ur din klinga.
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Sköldburiie Svea-kung! det är bedriften

AUen, som adlar, och bedriftens son

Har sällan anor multnande i griftenj

Så var med Wasa, med Napoleon.

Den ära, som är öfver tidens skiften,

Af höge Gudar togo de till lån.

I mythen ingen fader har Minerva,

Och hjelten ärfver ej, han måste allt förvärfva.

Upp silfverhårige Hårfagers like!

Ner, bördens högmod, ärans krycka, ner!

Du har ej ärft, men du förvärft hans rike,

Och byggt och ordnat det, och — det är mer.

För snillets anspråk en gång födselns vike,

Och slumpens gåfva för hvad Guden ger.

Den gode Guden! — Bäst är hvad han delat.

Och ej hvad menskan gör är stort, men hvad hon

velat.

Förlåt min sång. Der sitta dikt och sanning

Och skämt och allvar ständic:t på min mundpi

I underlig, men alltid öppen blandning,

I fritt, men oupplöseligl förbund.

Och h()gi(; \erldars gyllne niorgonraudning
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1 sången kigar öfver jordens grund.

Jag är ej hofnian, är en Svensk man bara,

Och blott som "man för mig" din skald jag kunde

vara.
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Afskeil från v^uueriifi 1 ]%ortleii.

Fantasi.

lag far ifräii er. Här är mig tor kallt,

För gra är himlen och för oskönt allt.

Jag går till Södern , till dess blomsterängar,

Der palm, der lager högt sin krona bär,

Orangens guld och drufvans röda bär

Mot jorden digna, och på harpans strängar

Den glade skalden lifvets skönhet lär.

Jag vill se minnets gamla enkesäte

På kullar sju, der fordom Roma låg,

Der Tibern ännu drar sin gula våg

Glömd och vaidiedradj der nu munkars läle

Är hördt med darrande och folkskygg håg.

Och psalmer messas nu utaf kastrater

Der Maro sjöng och Ca?sars hjeltedater

Beprisades uti triumfers tåg.

Ja, ännu liingre bort att gå jag aktar.

Och gladt jag vandrar metl min lyra kring:

Jag vill se Hellas, minnets lifgeding,

Der Tysken grubblar nu, och Turken slaktar

Vanartad, falsk och fegsint son

Af höge Plato, höge Meoniden,

Och af Miltiades, som kom ur striden
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Emot bar])areriia på Maratlion.

Jag vill se Jordans flod och Salems tempel,

Der David slog sin harpa, och hans son

Sjöng Höga Visan, visornas exempel,

Profetiskt hänryckt, och med samma dån,

Som vinden far utöfver Sarons ängar,

Lät stormen brusa ur de helga strängar.

Jag dricka vill af Kidron och af Jordan

Och Lada mig, i dagarnas fullbordan,

I Siloas dam, i döda hafvets våg,

Der fordom Sodom stod, Gomorrha låg.

Nu en förstenad verld från förra dagar,

Der nordan vinden bäck och svafvel jagar

Kring vattnet, som ett evigt träsk är likt:

Det hafvet är ännu på under rikt.

Jag vill se palmerna i Bethle'ms dalar,

Och Mamres lund, om h vilken sagan talar.

På höga Thabor vill jag en gång stå

I heligt solsken, höra stormen gå

Igenom rymderna på blixtens vingar,

När öfver Nazareth han djerf sig svingar,

Och skära vill jag, höga Nordens son.

Mitt namn i cedrarne på Libanon.

Men han, som varder, han, som var och är

Han, som har satt i rymden sina solar,
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Och mäter dagarna med dem, och spolar

Tids-spolen af, han vare eder när!

Han, som en gång grundmurade all verlden

Och, när han murade, då hängde han

Sitt murarlod på intet och — försvann,

Tilll)edjen, broderi J, som sanning lärden

Med mig I O beden för en pilgrim, heden

Att orm ej stinger foten, sten på heden

Ej stöter honom, intet vilddjur skär

Hans lemmar sönder med de glupska tänder,

Och att ej middagsglöd i solens länder

Förbränner honom, fredlig vandringsman.

Jag vet det väl, i Herrans hand är han,

Men likafullt, J kristne bröder, beder I

På all sin stig han bedja skall för eder.

Du Gud, jag tror på, du den Gud, jag lär.

Du sanningens och ljusets ursprungskälla!

Gör mina bröder alltid glada här

Och en gång i din himmel gör dem sälla!

Du vare mig, du vare allom när! —
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Kese-fciutasier.

Lndcr fäntni frän Stucklwlin Ull höfjenhaninj

September IS 40.

Äjöii var fordom ärans vagga,

Och med blodig mimiesskiift

Riste hjelteii sin bedrift

I dess vata hällar, och hans Hagga

Sväfvade sä vild som skön

Öfver striderna, på sjön

Kämpade i blodig fragga.

IN ordens bälte , mörkblå haf

,

Kämpens valplats, och ibland hans graf,

Som hans dräpa qvad för stranden,

Hvälfvande i skummig hög

Obränd hjelte, medan anden

Genom skaldens sånger flög! —
O jag hört dem många gånger,

Lär mig sjunga dina glömda sånger!

' Med ånu-fiirlygel Sverge.
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Och du Saga, forntids hjeltedikt.

Äldst bland minnets döttrar uti JNorden,

Som förkuuuar livad som skett på jorden,

Gudars anslag, hindens bikt:

Harpospelerska p;\ gyllne strJingen,

Gamle Brages ättelägg,

Gudens med sitt silfverskägg,

Som, med runor på sin mund, vid ängen

Qvad för våra fäder sång så skön: —
Du förtäljer icke endast strider.

Kämpade i fordna tider,

Men ock saknans suck, som höjs med sjön

Krijig den sagofjllda ön.

Kärleks längtan, lidande och ånger,

Menskohjertats ömmaste begär; —
Starka, sköna, ömma Saga, lär.

Lär mig dina glömda sånger! —

Båten dansar mellan Stockholms skär

Friska vindar leka ännu der.

DjurgåFn flyr med sina gröna lunder;

Trygge flyta vi, med djupets under

Nedanför oss. Samma liimmel är

Öfver oss och under här.

Men till Östcrsallets vågor
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Öppnar sig en klippspriingd port.

Natten om der flamma lågor

Att med tecken, fjerran spord t,

Lysa seglarn in till land och ort.
*

Y-d^en rullar

Hän mot strand med många ättekullar

Ångan, efter Nordisk kämpased,

Hvirflar, strider och arhetar.

Segrar slutligen. Hur böljan stretar,

Kölen skjuter dock sin fart,

Dansar, hoppar

Muntert öfver salta droppar.

Längt mot söder hinna vi dock snart,

Skåda Jungfrun,** innan natten

Faller öfver land och vatten.

Det är ledsamt, men dock uppen])art,

Att Homerus någorstädes

Kallar hafvet "ofruktbart."

Det är sannt, det blåa glades

Ej af rankans röda bär,

Ej af 'rosor, om ej när

' Landsorts fyrb;"ik. '* En naken klippn norr om (»and.
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Morgonsolens rosor flyta

Dijllrande på vAgcns yta.

Ån har dock ej sol gått opp

()fver våra vågors toj)p.

Snart, men ännu, ännu icke,

Kommer hon dit nu vi hlicke

Med nyvaket, niornadt hopp. —
Hur det elittrar, hur det skiner!

Vinden öfver fria böljor h viner

5

Lyss till sången om de frias lopp

"Blåa bölja, fria bölja,

Skumma du!

Storma, nog skall jag dig följa

Denna dag ännu.

"Ingen hvila, ingen hvila

Knappt när q vallen komme

Du har långt änim att ila

Och ransaka Nordens skär."

n ai

Djupets makter

Lyssna i de mörka scliakter,

Undra på

,
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Om nu liämnareu skall komma

För att bomma

Lifvets portar, som au öppna stA.

Nej, ej hämnarn, det är verldens läder,

Som till sina myriader

Aldrig tom

Sträcker handen

Evigt full utaf hans rikedom,

Han, den vårdande, den store Anden.

—

Kustens barn,

Gungande på djupa vågor.

Vittja garn,

Lurande med falska tågor. —
Långt i vester ännu är

Ön, som simmar präktig der,

Gottland nämnd af menniskor och Gudar,

Skön med kritband öfver gröna skiudar.

Tyst, hur tyst I

Ingen stråle ännu vattnet kysst.

Ligen samlare, som plockar

Sjögräs än, men Nattens svarta lockar

Gråna re'n mot dag, som gryr.

Mot
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Mot deii unga, tViska dagen

Le omoniade Behagen,

Ocli den gamla Natten tlyr.

Och der kommer som en konung Solen,

Stiger trapporna uppför

Till den höga herrskarstolen

,

Jordens hyllning tar han mot och hör,

Hör ock böljans qväfda sånger,

Dofva åskor, som månghundra gånger

Tyckas ljuda kring förvånad slup

Ur de obekanta djup.

Är det ej en hymn till Solen

Bruset äfveii ur ett haf vid polen ?

Starka Östan dröjer ännu qvar,

Och den friska morgonvindens

Vrede söker fåfängt lindens

Eller ekens eller furens rot,

Att (a rycka lien ne opp med hot,

Blottande i fallet vargens iden,

Segertecken af den vilda striden.

Östan på sin starka vinge tar

Tonerna, och dermed far

Öfver vattnet, öfver jorden,

Så jag tyckte mig förnimma orden:

15
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"Gyllne klol,

Flammande uti det höga!

Tag vår varma bön emot,

Fast du sjelf här värmer föga.

Lyssna till vår röst ur kyligt sund

,

Du, all värmas far, allt väsens grund,

Ibland jordens söner du den störste,

Ljusets härold ifrån Gud,

Stjernornas och dagens förste!

Hell dig i din kungaskrud,

Föga varm nu mer deroppe,

Mindre än för vår förkylda droppe,

Som orolig vandrar här

Mellan Gottlands kritberg, Ölands skär.

Kort du l^^ser, skin den korta stunden

Öfver bergen, dalarne och sunden.

Värm ock oss på djupets grund,

Der vi ligga, himlaförste,

Hälft förfrusna re'n , och törste

Ffter ljus och värma. Gör din rund

Ibland oss, förr'n menskans ovän. Natten

Faller öfver land och vatten.

Fast vi icke höra till ditt hof,

O försof dock ej, föisof

fcke våta böner

Ifrån hafvels söner.

Hell dig, ära dig och lof!" —
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Så mig tycktes höra vägetis sånger.

Må min egen sång ej föda ånger,

Som den ofla varit van.

F^lyt min dikt, som Uodens silfver, stilla

ofver dälden, öfver blomster])lan

,

Klar oeli fri uppå din krökta ban.

Akta icke dn på dagens villa,

Som gör konst till konstig onatur,

Den allt lif, all skönhet flyktat ur.

Milde gudar Konsten sände

Med sin lyra, som är ljusets friiiide,

Till vår jord,

Helst likväl till frasen Nord

För att tina med sitt skimmer

Hvad för skarpt och isigt hon förnimmer.

Frisk och lätt och enkel var

Ifrån början allt slags Konst, och kl.u,

Men som Konst hon dock .sin regel har.

Fast inunder stjerneringen

Friare än hon är ingen.

Derför, diktens son, dig gläd!

Vakna bild och tanke, ordet med

Vaknar uppå skaldens honungsstiinkta

Gudamund

Uti klingande förbund.

Och klart det sagda är, om klart det täidUa.



'2-rs

11.

Köl! skär vAta banan än en gAng,

Hissa segel, och flyg nt, min sång!

Är det lindar, eller är det almar,

Eller ek? Likmycket, der är Kalmar,

Margarethas stad^ som der

Ville, tredeldt mellan vilda skär,

Till ett enda rike knyta Norden,

Högst på toppen utaf jorden.

Stor var tanken, djerf och sann.

Men en Fenix, som till aska brann

Att stå opp föryngrad. Ärret blöder

Än af striden, hvari Nordens bröder

Rasade som blinda — mot hvarann.

Arma Kalmar, minnets enkesäte!

Bäst att vi dig nu förgäte.

Hög ock växer sjön kring kopprad stam,

Vidare bland skär och sagor fram!

Näktergalsbebodda lunden

,

Blekings skärgård, möter här.

Dyker grönskande nr sunden:

Norden skådar du och Grekland der.



Ser cUi, lummiga arkipelagen

Springer plötsligt fram i dagen

.

Med de runda öarna , som le i

,

Icke Ägirs, men Agei

Böljor, med en lånad karakter

Utaf Södern, flyttade till Norden.

Kanske villas endast skåda rns syn

Af den dunkla, dimbetäckta skyn,

Som betäcker hafvet här och jorden ?

Blicka nogare omkring dig! År

Det ej flytande Cyklader?

Intet tempel syns för sängens fader,

Men hans syster kunde jaga der.

Se, der springa hennes hjortar

Under skogens gröna äreportar,

Men ojagade de gå.

Svartsjuk hanen vaktar sina lundar,

Frågar ständigt vakna morgon\indar.

Om hans sköna är att lita på. —
Se åt stranden. Hafvet griper gladt

In med hundra armar uti lunden.

Kan du räkna fjärdarne och sunden?

Gerna svalkar sig i löfgröu natt

Vatten-anden

,

Kysser gerna blommorna på stranden,

Tager gerna bokens lockar fatt.



_230__

TrotsÖ — nej, Carlskrona. Se liur djerfl

Snillet der sin lager har förvärft

På Naturen. Se, ur klippan bruten,

Dockan gömmer köln: hur trygg, hur sluten!

Svea! vårda både haf och skär,

Herrska öfver beggedera,

Liksom fiidren gjort, nej, herrska mera!

Hafvet stormar kring din ö.

Ditt är Nordens land, din är tless sjö.

Segren väger helst på tunga vigtev,

Hafvet fordrar sina Hjeltedikter;

Skären må ha nog af Epigram,

Hoppande från stranden fram.

Blekings vapen äro treinie ekar,

Susande på gräsgrön strand:

Tyda hän på Hildurs lekar,

Lekta öfver våg och land.

Sträck din köl med hundra åskor inne^

Det är Mjolners, det är hjeltars miiuie

Från den tid, då draken låg

Segersäll på li varje våg.

Bleking är dock bygdt IVåii höga Norden,

llVån Norge, der på hvarje stam

Segrande en viking sam,

Och från sjön beherrskade han jorden,

Kraftfull , segersäll och lyckosam.
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Herrska, Skandia, öfver blåa sunden

Herrska öfver gräsgrön jord!

Jernmängd är den djupa grunden,

Jernet talar seger-ord.

Herrska öfver jord och haf och lågor!

Loke, guden af Jotunastam,

Bryter ännu ur sitt Hekla fram,

Hatar än, som förr, de våta vågor,

Eldröd, herrsksjuk, afundsam.

Den, som öfver lågan råder.

Vingar skeppet, smälter bergets åder.

Blixten han från molnen tar,

Ny Vaulunder

Hamrar stålets blåa under. —
Lågans drottning, Skandia, var!

Svea, Dana, ljusa syskonpar.

Knyt med Nore din förenta flagga,

Låt den högt i molnen vagga,

Svaja stolt från dina masters skog.

Ingen skoning, ingen hvila!

Götha lejon , Nores bila

,

Danas Dannebrog!
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III.

All en dag ocli än en sanj^

Bål och saga gå sin gång.

Se, bland vågor i den vilda sjö

Reser sig med möda Ingmars ö.
*

Stackars vättar,

Som ha efterträd t de höge jättar,

Palnatokes folk, som lås;

Och förblödde i Hjoruiiga våg.

Ön, bland saltskam knappast sedd,

Hör till slocknade volkaner,

Och der fordom bott Titaner,

Bor nu dvergen, ömkad och beledd.

Der stå tornen, murade af Finn,

Med den mörka kryptan under

Och mångt vildt, förstenadt jätte-under!—
Rörd i Saxos stad jag träder in.

Skyndar längtande till llelgonbacken;

Gulnad krans bär han nu mer krinu naikcn.

* Bornholm.



233

Slora skuggor likväl vandra der:

Valdemar och Absaloii och Gerda,

Bältre sångare, än jag är, värda.

Derifrån min nästa vandring är

Till de älskade ruiner

Utaf sångens vissna minnesvård

,

Till min förr så gröna Lundagård,

Der nu löfvet livirflar, stormen hviner.

Ack! hur glad jag salt, i fordna dar,

I dess skuggor, då jag yngling var,

Frisk och blommande och guldgulhårig,

Lutar nu mot graf, snart sextiårig,

Är en runsten på mitt eget stoft.

Sången ljuder än, men doft.

Ur det fordom friska hjertat.

Hvad har jag ej lidit ocli försmärtat!

Än en gång, förrän min dag är all,

Jag dess kronor sätta skall

Öfver mina gråa lockar.

Om jag också ingen lager plockar.

Ännu är min barm ej kall.

Hjertat klappar, som i fordna dagar,

Brinner, älskar, svärmar eller — klagar.

En gång Frithiof varit diktad här,

(ierdas morgonrodnad sken emellan

Dessa stammar, der så morki nu är.
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Isbetäckt nu ligger sångarkällan

,

Låt mig liugga hål på hennes is,

Väcka böljorna igen till dansen,

Stänka dem på vissna sångarkransen

,

Söka friska opp dess torra ris. —
Grönskeu, blad! jag bryr mig ej om glansen.
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Återkomsten till lieiuliygtleu.^

till fVigel lik , som ifrån Söderns stränder

Med vårens vindar flyger till sin Nord,

Så till min fosterbygd jag återvänder,

En flyktig gäst på mina fäders jord.

Se, ännu står din boning, höga moder,

Ett Göthiskt tempel på osviklig grund.

Och intet jordskalf störtat dina stöder,

Och ingen åska sprängde hvalfvets rund.

Och ingen vinterkyla har de friska,

De evigt gröna lunderna förstört,

Och samma obekanta andar h viska

I deras toppar, som min barndom hört.

Dock— allt är ej, som förr. De namn, jag rislat

1 trädens bark i lyckligare dar,

Växt ut. Jag gråta vill livad jag har mislat,

Och tacka Gud for hvad jag än har qvar.

1841
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När sol går ner, livad guld och purpur väger

Utöfver böljan! Fordom deruti

Hur englar lekte! Nu mig forskarn säger,

Det är blott dunster med strålbrytning i.

Och trasten, som i björken slog sin klagan

Jag hör som fordom. Han slår der ännu.

Då var det längtan, som i kärlekssagan,

Men blind instinkt, naturdrift är det nu.

Och bäcken, som med silfverklara droppar

En modig yngling ner från bergen sprang

Och växte till en flod, se, hur han stoppar

Sin djerfva fart: hur bruten är hans klang!

Ett lastdjur lik, arbetar han vid sågen

Att drifva hjul, som klyfva mången stam.

Så klar som förr, men ej så frisk, är vågen

Och torkar hop till en förmöglad dam.

Som förr, se, bergets gamle jätte vaktar

Med lummig hjelm sin djupa sjögraf än.

Hur hotande, hur mörk han mig betraktar,

Men ljusnar, då han känner mig igen.



237

Sjön speglar än de tioget gömda dragen

Utaf mitt anlet. Hur förändradt det!

Hur matt är ögat, vissnade behagen,

Hur tunga, vacklande den gamles fjät!

Nej, det är icke jag, men någon annan,

Hvars vissna anlet visar sig i sjön.

Med skrynklad kind, med grånadt hår kring

pannan
;

Förr var det gult, som löfven der på ön.

En yngling sitter, metande på stranden,

Der jag satt fordom metande som han.

Hur tankfull hufvu't lutar han i handen!

Du hlir som jag. Kom , låt oss se hvarann !
—

Hvart ha'n J gått, stålklädde Asa-gudar?

Olympens mör, livar får jag söka er?

Der förr var lif inunder blanka skrudar

Ett anatomiskt preparat jag ser.

Det hela förr, det yppiga, det runda,

Hur benigt nu, ej lif och ej behag!

Allt är som förr och likväl annorlunda.

Har sig Naturen ändrat — eller jag?
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Ragnarök.

•lorden har mognat till Hill,

llagnarok stundar,

Och falla lion skall.

Brinna skola berg och Inndar.

Surtur kommer. Verldens hrand

FramgAr öfver haf och land.

Ond tid, vargtid,

Ojid strid, arg strid!

Ondt rar öfver jord,

Öfver himmel,

I Söder och JNord.

Jord i brand!

Muspels söner

Koka haf, koka land.

Ormen biter sig i stjerten

:

Evighetens sinnebild

Rasar mot sig sjelf. Behjerten

Hur hans kraft är spilld!

Allt hvad ondt är

Oförsont bär

Dödsfrö i sitt eget bröst,

Löses opp, blir återlöst.
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Nagel fa re,

Dödniiigs-skeppet, ryslige och snare,

Vräkes mot den öde strand,

Strandande med dödens söner.

Nastrand löner

Deras hjertan med en evig brand.

Varg är sprucken.

Orm är stucken.

Enhändt Tyr

Vacklar, men likväl ej flyr.

Vredgas än och slår, —
Striden räckt i tusen år.

Thor är borta,

Sjelfva Oden kommit har till korta.

Mörkret tjocknar,

Lidskialf slocknar,

Ratatosk

Far med tidningar från rot till topp.

Nidhögg gnager

Rot, och tager

Saft ur blad och saft ur knopp.

Tidsträd fallet!

Genom verklcn dånar återskallet.

Urdarbrunncns svanor
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Simma döde

ÖtVer vågor öde.

Mörkrets fanor

Vaja högt mot himlen opp.

Stjernekransen fallen

Ifrån himlens tinning, och pA Ida vallen

Hittas runetaflor tolf,

Lysande å gräsgrönt golf.

Himlen, jorden,

Sjunka ner i sjön
5

Baldurs-ön

Lyfter gröna kullar,

Dansar, rullar

Öfver våg,

Blomstrande med nyfödd håg.

Ankrar slutligen i Norden.

Fromme Balder herrskar der.

Tusenårig.

Och dock guldgulhårig,

Evigt fjerran, evigt när.

Fromme Balder

Håller kungahof, med skalder

Och med Nanna, som år Guden kär.

Fromme Guden

Gläds åt harpoljuden.

Gläds
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Gläds att kyssa himlabruden,

Som en evig trohet svär.

Inga strider;

Ingen lider,

Ty det Onda utdött har omsider,

Sång och Kärlek lifvets grundton är

IG
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(^Fragment.)

1 å altaret ha ljusen brunnit ner!

De voro dock symboler af det ljuset,

Som kom från himlen neder här i gruset,

Det enda, ty det nedsteg intet mer.

Det ljuset ensamt frälsar oss ur våda;

Det lyste fordom öfver Bethlehem:

I ringa krubba var det först att skåda,

Var både Gud och menska, kärt för båda,

Det lyser alla ifrån jorden hem.

Och vise männer ifrån Österlanden,

Ifrån Orontes, ifrån Ganges-stranden,

Till krubban bragte rökelse och gull,

Af verldens frälsning låg den krubban full.

Ett barn ännu! Snart växte derur anden,

Fridshjelten, som ej kom med storm och svärd

Och blodig klädnad, men på mäktig skullra

Bar han dock synderna utaf en verld,

—

Och der vardt lugn, der åskor hördes bullra

Och natt och mörker stormade sin färd.

Och saligheten, som i fordna dagar,

I tidens morgon redan, bortspilld var

Utaf det första fallna menskopar.



243

Steg up|) igen. Då tyddes hindeiis lagar,

DA l)yggdes liiiiimelviket åtei' opp

Med tro och kärlek, tålamod och hopp,

Och meiiskan lärde älska bröder. — Frid

,

Förakt för död , för verldeii och dess strid

,

Begär att älska alla och försona, —
De byggde fredligt i hans törnekrona.

Ek bröts af stormen, vassen böjdes ned,

Men steg igen: det vilda sjönk, det Ijufva

Steg npp: Roms örnar föllo, vänlig dufva

Sin silfvervinge genom rymden spred. —
En Jungfru, skönast, renast under månen,

En obefläckad, födde Gudasonen.

I öcknen tigern i sitt blodbad sam,

Men fram gick lejonet af Juda stam.

Gud Fader gick utöfver stjerneringenj

Men sonen gick pä jorden, följd af ingen,

Och ångren sig för krossadt hjerta slog,

Och hatet gret, och himmelsk kärlek log.

—
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Paiitii^^iNiQbeii.

rarviil, min sommar I Här i höga Norden

Kort var besöket 5 du gör nu, som förr.

I dimmor faller hösten öfver jorden

Och klappar frusen på min stängda dörr.

Se ut, hur alla mina lunder gulna,

Och alla blommor i min dal dö hän.

Och mörka tankar vandra under kulna

Höstskvar och inunder nakna trän.

Den svällda bäcken vill ej släppa öfver

Sin fordna gunstling, lik en trolös vän.

Som gjort sin lycka, mig ej mer behöfver,

Och nu ej längre känner mig igen.

Gemensam lag inunder stjerneringen

!

Så gräs som blomma, menniska som djur,

Skall växa, frodas, vissna hän, och ingen

Tas undan i förgängelig natur.
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I höst dör striVt, men nästa vårdag blommar

Det upp igen så griisgrönt som förut,

Och fjäriln lyfter vingar blå i sommar

Ur brusten puppa, då hans sömn är slut.

Naturens Ande vaknar upp med våren,

Glad, lefvande, nymornad, skön och huld,

Och intet grånadt finner du bland håren;

De flyta, som i fjol, likt nedsmält guld.

Och ingen skrynkla synes på hans panna.

Det blåa ögat är, som förr, så gladt,

Så strålande. Det Sköna och det Sanna

FuUsöfda vaknat ur sin dvalas natt.

I graf förmultnar menniskan. Är Anden

Då sämre än ett grässtrå? Grönskar ej

En löfsal i de obekanta landen

För honom? — Dagens vise svara: "Nej.

"Gud är i allt, för allt är han gemensam

Är färg i blomma, är instinkt i djur.

Gud är i verlden ej, verld är han ensam

j

Gud heter Pan, nämns äfven för Natur.
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"Gud är ej till. Han blir, cIlt han törnimmer

Sig sjelf, lik spegelns bild, ej sedd, ej till.

I stjernan är han rörelse och skimmer,

I Hegel tanke. Tänk den, om du vill.

"Odödlighet? Hur kan du det begära?

Odödligt slägtet är, men icke du.

Hvad var du, innan du kom hit? Vi lära,

När du gått hän, blir du, som då, ännu." —

Men hvad är Gud, som ej är till? Blindfönstret,

Inpassadt i Naturens öde sal!

Oxögat på theatern, högsta mönstret

Af falsk logik i hjernans jämmerdal.

Odödlighet, som ej vet af sig? Svara,

Hvad är väl det? Nej, gif mig Miltons dikt

Om paradis och fall och död. Förklara

Ej Bibelns ord det samma? — O hur rikt,

Hur skönt syns allt! Låt oss gå ner i dalar.

Der trasten slår i björkens äreport.

Ros rodnar för sin längtan, bäcken talar

Om Gud , som lefver, och allt skönt, han gjort !
—
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Såii|^iii6ii oeli Driliiiiiieii.

Onar.

Välkommen liit till din l)ror. Jag har väntat dig

länge, min syster!

Kalliope.

Syster ? det vet jag ej om. Ljiislockige Febus Apollo

Säger sig vara min far, en Gud med strålar kring

pannan

,

Lyrans och bildningens Gud, Gud Helios , fader

för dagen.

Artemis kallar jag tante, och Timmarne nämna

mig syster.

Slägt är jag icke med dig, Morfei nickande styfson

!

Onar.

Alltså din far, som jag hör, är Apollo, guldlockige

strAlarn,

Men hvem var då din mor?

Kalliope.

Besynnerligt nog, här i Hellas

Ofta oviss man är om sin far, men modren , den

vet man.

Annorlunda med mig, ty förälskade äfventyr

många
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Febus med Nymferna haft, så gift som ogift, på

bergen.

Träffar mig Himeri pil (tante Artemis säge ock

derom,

Hvad hon vill,) och blir det en son , som alltid

är möjligt,

Pilen jag bryter i tu, och det förr'n pilten är fuU-

växt,

Skall ej bedraga en q vin na. Jag räds att Apollo

har gjort så.

Lyran har jag i arl", och med den jag tröstar väl

pilten.

Var ej Attys en Gud, fast ofullständig? så sägs det.

Mnemosyn' var min mor, dock hviskar man nu

allehanda

Om Kariterna tre,- Aglaja man prisar som mor ock.

Sannt är likväl att du, o Dröm, ej kan vara min

broder,

Onar.

Var ej så stolt. Är också Apollo just icke min fader,

Är han mig huld ändå och låter mig ofta få röra

Lyran, den gyllne, lik viil, fast jag stammar från

åldriga Natten.

Natten är sångens mor, den djupares. Strängade

lyran
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Till iippmiiiilran han gaf sömn vandrande yng-

lingen, när han

En gäng ingifvelse fått, en nattlig, ty skalden

Ibr dagen

(Stundom det händer väl än) tar mot ur Tita-

niska djupen

Vilda gestalter alltjemt, och bildar dem om och

förskönar,

Underliga, som Östern dem har eller Norden

(det sköna

Trifves i Hellas dock helst), men ApoUo försmår

dem ej derför.

Tar dem som marmorblock, och skär Oljnipiska

Gudar

Utur den plumpa klyft. Hur stiga gudomliga

former

Upp under mejselns slag I och liksom stjernorna

dansa

Rymden igenom till sferernas sång, så dansa de

lätta

,

Tämda af sångarens röst till skönhet, till form

och fuUäntlniug.

Skönhet är sken, men allt sken behöfver dock

ytterst ett något.

Som det kan Hisla sig på. Förakta ej Drömmens

ingifniug,

Febus föraktar den ej. lliirserduh raii, hangaf mig-
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Kalliope.

Detta en lyra! Besynnerligt nog! sjusträngad dock

är hon.

Men det är icke strängar, ej rör, som Pans. Det

är dimmor

Luftiga, lätta ändå, halfdunkla! Om himmelens

stjernor

Gjuta, och månen, sitt silfver derpå, så (tänker

jag) bildas

Egna gestalter deraf , men barbariska säkert och

vilda

,

Främmande, snarare än de sinligt sköna, som Hellas

Älskar betrakta. Ej smak , ej måtta , ej samman-

hang i dem!

Skönhet är sansning och måtta och lugn, och

skönhetens linea

Ritas ej oviss bland stjernorna ut. Hon drar sig

tillsammans.

Formlösa tinget dock saknar till slut all skönhet,

ty skönhet

Blifver dock slutligen form, all skönhet ligger

i formen.

Hur de tonerna dock må ljuda, hur föga harmoniskt!

Likasom komme de ur en graf, orediga röster

Opp ur afgrundens svalg, som förvirra det tän-

kande siiuiet,
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Dansen af vålnader Llott utöfver Heroernas döds-

fält,

När en grönskande v5r har kastat sin mantel der-

öfver,

Blommorna nicka från högarnas topp. Det kallar

du Konst, det?

Siig, livad \ill med vidundret du nu*

Onar.

Sjusträngade lyran

Sådan är, som jag fått den till pris af Febus, din

fader.

Högmod (säger man) går för fall, OKalliopeja!

En gång kommer den dag (om sent, eller tida, jag

vet ej).

Men han kommer en gång, det är visst, när Hellas

är stoft blott,

Templen ligga i grus, och hindarne beta i staden,

Vargar bo på din höga 01} mp, björn ynglar på

Ida,

Zeus är en fabel allén, en underlig saga i minnet,

Afrodite är död, det Skönas gudinna; det Sköna

Lefver dock evigt i menniskans bröst, det lefver

i sången.

Febus ej strålar i sol, ej i vår. Han strålar i snille,

Lefver i skaldernas sån;]: . och i din , O Kallioj^eja!
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Floder har Hellas ej da, ej Eurotas, ej Alfeus,

ej Peneiisj

Alla f(jrgätiia! Blott en, heter Lethe, har slukat

dem alla.

Den dag kommer en gång. Vi öfverlefva den begge.

Säg mig, Kalliope, hvad vill sången? Jo, lifvet

försköna

,

Bilda af djuriska kräk ett menniskoslägte, som

sätter

Himlen till krona på lockarnas natt, och tar maje-

stätiskt

Jorden till län af sig sjelf, men icke af höge

Kronion.

Älska hvad Skönt är skall du, och forska hvad

Sannt är tillika,

Våga hvad Rätt, och söka det Goda, och följa der-

jemte.

Barbariet en tiende är till det Sköna för alltid.

Detta är sagans mening om åldriga kriget emellan

Gudar och Erebi ätt, Titanerna, sin tids Barbarer.

Men hur når det Sköna sitt mål, hur danas det

slägtet ?

Jo, genom bildning och konst och smak ! Men hur

finnes det Sköna?
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Kalliope.

GA, betrakta en menskogeslalt, en yngling, en

ungmö,

G^nmad af Afrodite med gyllene gåfvorna, Paris

Eller hans Helena, Pelei son, eller, jemte den höga

Rosenkindade mön Briseis, dottern af Ghryses.

Se dig omkring från Arkadiens berg, der sonen

af Hermes

Betar sin hornade hjord pa ständigt blommande

ängar,

Kantade rundtomkring med susande 1 under, men

källor

Kröka sig fram öfverallt och spela på röret för

Guden

,

Fåglarna stämma sin sång, och Selene skiner i

q vallen 5

Detta är skönhet. Det Sköna är högtidsdräglen

på menskan,

Kröningsmanteln, som lätt INaturen kastar om-

kring sig.

Genomskinlig och fin, kring harmoniska lemmar-

nas Ijyggnad

,

Som när en flicka från Cos sig skyler i fäderne-

floret.
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Onar.

GotU ! Naturen är skön, och menskogcslalten, men

liuru

Skönhet i Konsten går in, det är mig ännu ej

rätt klart.

Kalliope.

Jo, hvacl Ii (Vet har skönt afbildas i Konsten. Hon

är blott

Eko och spegelbild af lifvet och alla dess former.

Onar.

Lifvet alltså är Konstens problem, är grund för

det Sköna.

Hvad som icke har lif, är ej skönt , för icke till

bildning.

Det är Promethci bild, förr'n han stulit elden

från himlen.

Menar du så?

Kalliope.

Ja rätt!

Onar.

Men hvad är då grunden för lifvet?
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Kalliope.

Evige GuJarjie blott, oller kanske del eviga Ödet,

Blindt, oböjligt för böner, ja, det är allt lefvandes

urgriind.

Onar.

Knappast. All verkelig grund för lifvet vill synas

mig Ivåfald:

Sanningen, tingens natur, det yttres innersta

väsen

,

Dernäst gestalt eller form, der berrskar det Sköna,

O Sångmö I

Äfven det Fula kan blifva oss skönt, blott det är

på sitt ställe.

Skuggan jemte sitt ljus. Stå ej begge på målarens

tafla?—
Betar du ögonen nu på det Sköna , skummar du

ytan

Endast af tingens natur, så bildas du, kan ej för-

draga

Hvad som är lågt, oädelt, opassande, folskt ocli

barbariskt.

Derigenom Hellener gått fram, och Barbarerne

vikit.

Solen är sångens symbol, och häfderne gå på dess

toner.



256

Febus är bildningens far, symbol af det segrande

ljuset.

Detta är formernas rike, min vän. Men /orm är

ej väsen
y

Väsendets grund långt djupare är, det Sköna är yta,

Skönhet är sken, ger du ej tillika betydelsen, eller

Väsendets yttersta grund , den evigt varande San-

ning.

Sanningens grund, betydelsens djup, äro döttrar

af Natten,

Komna från Nord eller ock från Öster, Titaner

till ursprung.

Djuptänkt är slägten, med talande drag af den

eviga Natten.

Sanning och Godhet och Skönhet är ett, de bära

h varandra,

Från dem alla är jag , som fäder jag prisar dem alla.

Natt är min kungliga stam, mitt rike är skuggor-

nas boning,

Stjernorna äro mitt fädernegods, jag trifves ibland

dem,

Går väl uppöfver dem ock , och betraktar tingen

från höjden,

Ser deras eviga grund, och ser in i den verk-

stad, der Gud är,

Sitter



257

Sitter och bildar alltjeint och strör ut bad' solar

och jordar.

Der är lifvets grund, det outrausakligas. Icke

Fattar du lifvets natur, så länge du dväljes på

ytan,

Hänger vid formen allén. Det är Febi fel och

Hellenens.

Skönhet är ögonens fröjd och ej mer. Det hela

af lifvet

Konsten skall fatta, och icke blott se, men tnse,

och derför

Medan du ser, är ej dag, det blir dag först, sedan

du somnat.

Derför hvad lifvet föivarar på bottnen af tingen
,

det ser du

Endast vid stjernornas sken,se'n Drömmen har

öppnat för inre

Ögat, hvad yttre ej ser. Gestalterne äro dess aning,

Veta ej .sjelfve hvad de betyda, symboler de äro,

Klädning förrådande hlolt en växt, som icke de

känna.

Derför ock Diömmen portvaktaren är till San-

ningens riken.

Är skattmästarn alltjemt i Gudarnas innersta

lönnhvalf.

17
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När livad sannt är och skönt upplyfter ditt sinne

från jorden

,

Så har dig Drömmen det lärt, hvad okänd t var

för den vakna.

Dröm är uppenbarelsens röst af salige Gudar,

Bildningens högsta mystér, utan dröm ej finner

du sanning,

Likasom ej utan dikt. Pfi djupet ligga de begge,

Verklighet parad med dikt 5 helt broderligt trifvas

de samman.

Derför förakta ej Dröm marnes Gud, han är San-

ningens äfven.

Riktigt Homerus har sagt: ifrån höge Gudarne

kommer

Drömmen jemväl: han är skald på sitt vis, på

djupaste viset,

Likasom Hierofanten är prest, och firar sin Guds-

tjenst

På Samothrakes ö, hans gudstjenst nämns för den

högsta.

Alltså höra vi två tillsamman: om sång skall ge

bildning,

Sanning är Skönhetens grund och begges förening

är Konsten.

Bildning är blott genom Konst, derför har jag

kallat dig syster.
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Taltt* ocl» rörde med spöel vid gyllene lyran.

Hon Ivlang som

Aldrig förut, men Onar försvann bland stjernorna

åter.
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Oedfpiis.

En Allegori.

1 å Isthmus *, badadt af eii dubbel sjö,

Nackbenet, som förbinder Pelops ö

Med kroppen, med bergb3ggda skulderbladen

Af gamla Hellas, — i berömda staden

Dock icke född, ty på Cithärons berg

Man fann mig utsatt för de vilda djuren,

Som seden är, till nesa för Naturen.

När jag det hörde och förstod, min färg

Vardt blek af fasa, ty af menskor svuren.

Allt från min börd, var då min undergång,

Som skjndar nu allt mer och mer sin gång.

Man fann mig vid de vilda trädens rötter

Matt och förblödd, med genomstungna fötter,

Rödblå af vinterkyla, lam af fluss.

Och derför kallades jag Oedipus

(Betj^der svullfot). Att min härkomst leta

Jag drog till Delfi, ville namnet veta

På den, som utsatt mig. Kom så en man

Uti en korsväg, stolt och häftig han,

Med herrskarlater, gråa hår kring pannan,

^ Korinthislca nSset.
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Då blef der tvist, vi skymfade h varannan

Jag slog ihjäl den gamle, drog derfrån,

—

Det var min fader, jag var gubbens son.

Vild och orolig dref mig sorglös Hebe *

Omkring på äfventyrj kom så till Tliebe,

Der lejonjungfrun med sin gåta stod

För stadens murar, och det gällde blod

För den, som gissade, men mig blef gifvet

Att lösa gåtan oj3p af — menskolifvet.

Då blef jag kung, i guld och purpur klädd,

Steg opp och skändade min moders bädd.

Ty hon var priset, hon var landets drottning,

Men intet visste jag om ödets lottning,

— Den gamle siarn** visste allt, men teg, —
Tills som ett åskmoln ner ur molnet steg

Det Oerhörda. Mina ögon ref jag

Ut i förtviflan, och kring jorden dref jag.

Förbannelsen, hvartut mitt öga såg,

Uppå min skullra, tung och blodig låg.

Hvad sägen J om Moira***, stolte Vise?

Jag hatar henne, fiist vi Gudar prise.

Nu står jag här i Furiernas lund.

Med mörkrets makter länge i förbund,

Nej, icke i förbund, ett rof allena

För deras nvcker. Hur vill du förena

* Ungdomen. ++ Tircsias, +'* Ödet.
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Med Gudarnes rätlvlsii dom min lott?

När jag ej ville det, livad var mitt brott?

Jag går till Hades. Thcseus, som steg neder *

Och upp igen , är hjelten , som mig leder.

* Första isängen , då han hämtado Piritlious frän underjorden.
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HeBirik 1%

Bågskjutningen.

kajung luig, hulda gemål, engladGascognare-visa,

Medan du föder vårt barn. Hvad jag har i handen

är ditt då."—
Alltså talte till Henriks mor hans bekymrade

fader.

Och hans drottning hon sjöng, och han gaf henne

gyllene dosan,

Lade kring barnaföderskans hals den gyllene

kedjan.

Som i dosan var gömd. — Och pilten föddes med

glädje.

Tiden går mellertid, och den femtonårige

Henrik

Växte i helsa och kraft, smärt yngling och rak

som ett jagtspjut:

Hemma nu på besök hos de kära föräldrarna var

han.

Fester firades der, och Cail den nionde var der,

Frankrikes konung då. Bågskjutning skulle be-

iivnna.
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Målet satt högt, en pomrans på en stång, och

konungen klöf den.

Nu var Henriks tur, han klöf det gyllene äpplet
5

Men pomeransernas tid var förbi, och der saknades

skottmäl.

Då såg Henrik en flicka, som stod bland gapande

skaror,

Ung som han, och skönare än, och kallades Flora.

Törnros hon bar i knoppande barm, och Henrik

förlägen

Bad få låna den: brydd hon gaf den åt honom

till skottmål.

Henrik sigtade då, och pilen satt åter i rosens

Hjerta, liksom en stjelk, och dallrade. Rosenej

kunde

Skiljas ifrån sin stjelk. Han tog dem begge och

bar dem

Åter till Flora , som blygt blott tackade, rodnande

lifiigt.

Från den stunden det var, som om ynglingen

,

äfvensom Flora,

Träffats af kärlekens pil. Nytt lif gick opp för

dem begge.

Oro, men Ijiif, och suckar och qval, med vällust

och tårar.
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Rodnad och darriiing, och klämsel omkring det

längtande hjertat,—

Kärlekens vanliga märken, och helst den förstas

hos jungfrun.

Genomhorrad var Floras ros, hennes hjerta, och

skytten.

II.

Trädgården.

Henrik gick tida ut i j3arken. Med skyilel på

axeln

Vandrade han till den speglande damj men

rundt kring den klara

Dammen förvildadt var allt , försummadt, eräs-gr^

gänget och öde:

Sällan gick någon dit, om ej från en boning vid

sidan

— Trädgårdsmästarns var den— en flicka med

kannan i handen.

Unga arfvingen af Navarra trifdes härgerna,

Gräfde och gräfdc nu djupt i gräset: i morgo-

nens gryning
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vSvcU af pannan clroppatlc ner, ocli trollad och

lörstii^

Gick han till dammen igen och drack dess fly-

tande silfver.

Nu då läppen var fuktad af det kyliga vattnet

— Floras läppar mötte han der — , då skred han

till slottet,

Salt i dess ensliga sal och sorgfuil tänkte pa henne.

Parken var mellertid rätt herrlig att skåda,

och ingen

Såg dess blomstiandc rund likgiltig. Långa ra-

batter

Kos och lilja bredvid h^arann i doftande fägring!

Kaktus blommade der, men Alocn hade ej frukter.

Ty det säges, han bär blott en gång på seklet,

den främling!

Fikonträdet med blommor och frukt, och dadeln

sin krona

Lyfte: citron och orajige, som täfla i glödande

äpplen.

Men emellan en mängd af nejlikor, blåa och

hvita,

Lyfte ranunkeln sin gyllene kalk, ochdrufvan,

den röda,

K röj) der lustigt omkrijig hvart tak och skylde

en bergvägg.
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Fotfolk , lilja och ros, men som riddare stodo der

träden

Upp med sin grönskande lijelm, och skakade

löfviga kronor.

Midt i parkeji der låg en brunn, infattad i

marmor.

Hiindt kring stodo på \akl jasminer, svrener och

pinier

Med sin stingande lans, en lefvande vakt och en

säker.

Sådan var |)arken, der Henrik nu gick, med

skyffel på axeln.

III.

Floras bad.

Middagens (j\alni låg hett, som det är i bergiga

trakter.

Strålen, trängd mellan berg, blir glöd: hvad på

slätten är värma

Käns mellan kli])pornas mur såsom qvalm. Så var

det nu äfven

Bland Pvreneerna liär. For alt svalka sig hastade

Flora

Bort till den speglande dam: der tvådde hon

liljor i l)armen.

Badade armarnas snö och vallnade kindernas rosor.
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Hänryckt bland iDuskamas löf stod Henrik, och

blodet var lågor,

Mättas ej kunde hans öga, ty så steg Venus ur

vågen

,

Så ock Freja i badet blef sedd af lycklige Öder.—
Hvad han drömde den dag det vet Gud Amor

allena,

Han allena vet ock hvad Henrik drömde om natten.

Blund i hans öga ej kom. Till Floras fönster han

smög sig,

Rodnande satt hon och läste i ro på stjernornas

saga
,

Kärlekens saga det är, med silfverstilar hon tryckt

är.

"Säg mig— sad' Henrik då , och en suck beled-

sagade orden ,
—

Säg mig, hvad var det jag såg i speglande dammen

der borta!

Mensklig gestalt var det ej, men gudomlig. Kanske

Cytliere,

Stigen från himlarna ner, eller kanske Flora,

gudinnan?

Namnet af henne du har, och anletet syntes mig

snarlikt."

"JNog — gaf Flora med rodnad till svar— nog

känner du mig, Prins.



Ingen gudinna är jng, din trädgårdsmästares

dotter,

Alltför ringa för dig. Dock synes mig ridderligt

föga

Smyga på lur omkring och göra oss arma forlägna.

Nu
,
god natt , och sof väl I"— Dock fönstret gick

ej att stängas,

Stjernorna vände sig sörjande bort, men morgo-

nens rodnad

Mötte hos Henrik förljusningens Llick och såg

mellan löfven

Flora, som badade nu sitt glödgade anlet— i tårar.

"]När får jag se dig igen ? — sad' Henrik — Kan-

hända i morgon?"

"Nej , men när grävningens sol i öfvermorgon oss

lyser.

Finner du mig, icke här, men vid dammen der-

borta , ft^rsonad."

Mötet.

Glesnande skuggorna Ily, — bak' Pyrenéernas

kullar

Solen gnislrancU' steg, daggdropparne glänste som

gull dci.
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ileniik till tlammeii kom, med högslämdt, klap-

pande lijeita.

Ingen var der att se! I dammen låg der ett lik

blott,

Ack! det var Floras lik. Uthärdat hade hon icke

Skymfen af bruten ära, som blott försonas i döden.

Gråtande kysste Prins Henrik ännu de stelnade

lemmar,

Sköna som förr. Men anden ej mer till skym-

fade hyddan

Vände igen. Försonad den satt nti skönare parker,

Satt bland stjernorna högt och, när verlden talte

om Henrik,

Gladdes i himlen Flora, förlät den hon älskat

på jorden.

Och osynlig var med, när lian kröntes till ko-

nung af Frankrik.
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Siestan.

JVom ocl) vagga mig lill Inllal

H«la dagen har jag svettats.

Och SirocGO fortfar ständigt.

Fåfängt i den gula iloden,

Hvarest fordom hjeltar summo,

Klyfvande med starka armar

(Armar, som besegrat verlden ,)

Stolta böljan, som beherrskat

Donau och Rhen och Elben,

Oxus och Granicus, Tigris

Och Skamanders helga vågor.

Med Eurotas, Penei silfver

Och Paktoli gnid, och isfylld

Tanais, der han gjuts i träsket, —

Fåfängt har jag länge dykat

I den gula Tibern. Kokar

Ej hans våg, att knappast Dantes

Svafvelpölar koka värre?

Icke läskar mig orangen

,

Icke drufvans röda smultron

,

Icke bädden, ställd på taket

Mellan luita marmorstoder.
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Som stå der och blicka öfver

Lundanie, der Gudar gingo,

Stöder lindade med Bacclii

Murgrönsranka, som gaf svalka

Åt gudomeliga raglarn,

När lian svettades vid Indus,

Och Bacchanterne i jubel

Skreko: "Jo, Evan, Jo,

Thyrsus-väpnade och glade

Segrare och Gud vid Ganges,

Glädjebringare på jorden

Lifvets läkande Nepenthes,

Ariadnes brudgum, drucken

Utaf drufsaft mångenstädes,

Men af kärlek först på Naxos

Och i Afrodites lönnrum."

Dionysus nickar, slumrar,

Ty i mjuka armar, tog du,

Hulda Nymfa, tigertämjarn,

Och han sjönk intill ditt hjerta,

Sof — och sofver kanske ännu.

O förbarma dig. Siesta,

Öfver mig, den arme Romarn,

Som ej är en Gud , men endast

G uda-
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Gudasoii, ty gamle Febus

Prisar jag ändå som fader.

Född i höga Norden, hvarest

Dikten går i pels, och åker

Släde öfver frusna vågor,

Och går skridsko öfver Götha,

En barbar från Scythiens skogar

Fiuulundar, der man dricker

Öl och bränvin, äter hästkött.

O var nådig mot Barbaren,

Född uti November, badad

Uti f^Tti graders kjda

Och i snön vid Finnbadstugan.

Många döttrar du. Siesta,

Äger, alla väluppfödda:

Lätta Oreader, ljusa

Profetissor från Olympen,

Sierskor, som veta allting.

Framtidens prestinnor, som ha

Nyckeln till dess dolda runor,

Läsa chiflern rent på Ödets

Taflor, som ChampoUion läser

Hieroglyferne i Memfis,

Hulda drömmar, gudaslägte.

Kommen, visen niiti min skfHin ,

18
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lleiiiie med cleii mörka blicken,

Lagande som heta Etiia,

Vänlig dock som Afrodites

Par af dnfvor, när de näbbas,-

Eller henne med sitt månsken

Uti himmelsblåa ögon,

Tvenne himlar, hvarest englar

Stå på vakt för paradiset,

Öfver kindens mjella drifvor,

Hvarest morgonrodnan satte

Sina skönsta rosor alla.

Visen J mig dem, J drömmar!

Läggen begge till mitt hjerta

,

Att jag kysser dem i drömmen,

Efter jag ej får det vaken.

Fören dem till mig, der Hymen

Bäddat thalamus med tagel,

Svällande som deras barmar.

Många söner du, Siesta,

Väluppfödda Ivar tillika.

Men jag föredrar Araben

Resande från Yemens slätter,

Som står för mig, när jag vaknar.

På mitt bord och doftar Mokka.



€>. ^floliiiike.''

MJu ock gåtl hän, den endaste som knöt

Mig till Germaniens språk och töckenland!

Ett ädelt folk bor der, ett hjertligt, trofast,

Men tungt som språket, långsamt såsom det,

Och ingen Charis sitter på dess läppar,

Och ingen Ijusgud trifves i dess ord.

Ett sällsamt töcken ligger derutöfver,

Och dimmgestalter sväfva för hvar syn.

Ty blodet stockar sig i hjertats kamrar

Och skickar dunsterna till tankens lönnhvalfj

Men tanken, när han så har blifvit dimmig,

Förstiger sig i molnen och ser ner

Igenom skyarna till fasta jorden.

Sök icke der det klara, det bestämda,

Det rediga. Dess plats är icke derj

Men der bor tankens djup, på Svenska grubbel.

Det blixtrar sparsamt i dess mörka nätter,

Och blixten sjelf i dimmor slocknar ut.

Men troget återspeglas deri verlden,

Hvad anden tänkt och diktat vet man der.

En recensions-anstalt, helt lärd och boksvnt,

Konsistorial-Rad. Död i Stralsund I84l
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Germanien är, — det är ett tropiskt haf,

Som tager mänga floder i sitt sköte,

Men skickar ingen ut: de lösas opp

I moln och dunst och metafysisk dimma.

Du var ett undantag, förenade

All Nordens grundlighet med Söderns klarhet,

Och mensklig kunskap hade knappt en vrå.

Dit ej ditt spejar-öga trängde in

Och forskade och dagade och redde.

Du var mig Tyskland, men i öfversättning.

En trogen öfversättning och en sann,

Ej derför tung och krj^stad. Lätt som ljuset

Sin etherrymd igenomfar, som Iris

Sin båge hvälfver öfver himlen, så

Du rörde dig, och språkets hårda bojor.

De centnertunga, klingade kring dig.

Hvad skönt och ädelt är, är äfven klart.

Och ibland dimmorna bor Sanning icke.

Det sägs, hon dväljs på bottnen af en brunn.

Men ingen gyttja grumlar brunnens spegel,

Och himlens stjeriior lysa på dess yta. —
Men ofvan jorden hennes namn är Kyrka.

Hur varmt, hur nitiskt vårdade du din.

Och ur dess kalla barm af sten du bar

Frö't till din död. —
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Hvem skulle väl ha sagt,

Då vi åtskildes för en kort tid sedan,

Att du, deii friskare, den lefnadsglade,

Så hastigt skulle gå, och före mig,

Till obekanta landen , hvarifrån

Ej någon vände åter, utom en!

Hans lära förde du i fadrens bygd

Ej öfverläst, men gjuten ur ditt hjerta.

Och sista gången, som jag hörde dig,

Det var från altaret der du invigde

De unga till sin vandring genom lifvet.

Och gaf dem fridens ord och salighetens

Till rikt viaticum på långa resan.

Ack! när den en gång slutad är, de falla

Intill ditt hjerta, och du ställer alla,

Som trogne herden räknar sina lam

Ifrån sig, du dem alla ställer fram.

Och säger fröjdfuU, såsom det står skrifvit:

"Se, fader, här är jag och barnen, du mig gifvit."



Till Fru ]fl. Jflcek

vid dess mans död.*

lJp])liör dock en gång alt gråta!

Tårar lösa icke lifVets gåta,

Gåtans nyckel är i grafven gömd.

Alla lida, ingen blir förglömd.

Men när du lagt neder vandringsstafven

Se, då tlyger ulur grafven

Ett odödligt Hopp

Präktigt mot sin himmel opj>.

Sorgen är ej dikt, men lifvets spanad

Är som silkesmaskens, ocli förvånad

Ser du fjäriln svinga ur

Bräckta skalet opp, en ny natur.

Der förenas livad här åtskildt hlifver.

livad han tagit Döden ålergifver.

Fogar samman hvad han skilde åt, —
Derför icke längre gråt

!

* 1842.
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•I. ^oniiiiai*. ''

^07n7narns slägle vill dÖ ut i Skiiiie.

Långsam vintei' öfver slätten rårj

Dock från himlen äji vi låne

Hoppet om en bättre vår.

Som en gäst från f^erran bringar

Sina gåfvor, gode Gudars lån,

Lyfte anden slutligt sina vingar

Och flög åter dit han kommit från.

Djupt, men blygsamt, var hans fria sinne.

Hade intet rum för dagens flärd:

Endast himlen såg sin bild derinne,

Och hans vishet var sin himmel värd.

Icke döda stodo på hans hjdla

Trones hjeltar, fridens vise män,

Stego väldigt ner att fylla

Med sin värma kj^rkans, fridens vän.

Men ej blott det Sanna, ock det Sköna

Han sin varma h3'llniug gaf

* Theol. Doktor ocli Kontrakts-prost. Diid i April 1843.
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Skalder och profeter vifta gröna

Himlapalmer på den Vises graf.

Diktens rena toner röra

Sanningsvännens både håg och sinn

Ty det Skönas gyllne portar föra

Säkrast uti visdomstemplet in.

Patriark och kyrkofader

Uppenbarad ibland oss!

Läs ännu bland dina stjernerader

En homilia af Chrysostomos!

Patriark till hjerta och till seder

Dröj i Abra'ms sköte q var,

Och med godhet blicka ännu neder

Till de kära, du här lemnat har!
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Efter taletis slut tIcI ^¥exiö Gyiiinasii

Jubelfest

(J. 12 Juni 18A3.

IHen stunden är förbi, jag måste sluta.

Hvem vet, kanhända är det sista gängen

Jag talar till er ifrån detta ställe;

Ty uti Herrans hand stå lif och död,

Och Döden, grafvens bleka Eforus,

Ilar skickat sina förbud till mitt hjerta.

Hårdt är ändå att skiljas ifrån Solen,

Den ende skald, som lefver i vår Nord.

Väl skiner hon ej öfver drufvokullar,

Och ingen klassisk silfverbölja rullar

Utöfver stenig och förtorkad jord,

Men sagans land är här, det minnesrika,

Romantiskt underbart och skönt tillika.

Väl ej som Norden högt, som Södern skönt.

Men trefligt likafullt och sommargrönt:

Och när till slut den långa vintren töar.

Och bäckarna med blått och vattradl band

Omgjorda gladt de små, de näpna land

Med björkekullar kring de klara sjöar,

Som sqvalpa vänligt omkring tusen öar.
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Och der Sanct Sigfrid håller englavakt

Med tre martyrer öfver Wärends trakt,

Och stora minnen, diktade kanhända,

Men likväl sköna, trängas omkring Blenda.

Ack, kärt är lifvet för hvar liflig själ,

Och hårdt från det och dikten ta farväl!

Hvad ej kan ändras bär med tåligt sinne,

Och hvarför klaga! Vindarna förströ

All fegsint klagan. Den, som föds, skall dö.

Och lycklig den, som lemnar qvar ett minne

Om icke af det stora, som han gjort,

Dock af det ädla, som han sökt och velat!

Olika delar himlen sina gafvor.

Och ingen svarar för livad han ej undfött.

I höghvälfd domsal, uti himmelsblå.

Som hänger öfver stjernorna deroppe.

Der frågas icke, hvad du gjort och utfört.

Ej om du målet nått, men om du sökt det

Med redligt mod, med oförtröttad håg,-

Ty vår är viljan, allt det andra lyckans.

Och derför frukta vi ej heller för

De store döde, mer begåfvade,

Af landets söner, som gått före oss. —
Främst il^land dem står Smålands störste son

,

En blomsterkonung med sitt l)lomstersinne,

Som först knöt kransen kring naturens lockar,
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De vilda, flygande, ej redda än.

Han går bland liljor, men det är de liljoi',

Som kallas sLjernor, sedda från vår jord:

Oeh derfrån ser han neder till de salar.

Der han har drömt sin första ungdoms dröm

Och anat ordet till sin blomverlds gåta.

Ty det är Herrans skugga dock, som går

Naturen genom, och den Vise ser

Hans spår i blommorna som uti djuren:

Natur-allegori är tänkarns vishet.

Och diktens djup nämns Sanning uppå jorden, —

Uti en krubba Gudasonen låg,

Och mången Genius går beslöjad fram

Ej känd, ej aktad utaf dagens hjeltar.

Tills på en gång han kastar slöjan af

Och i besittning tar naturens riken. —
Hvad var Linné, då han i Wexiö gick.

Och hans Linnasa odöpt stod i skogen?

En Genius, men med sammanlagda vingar.

Och ingen visste ännu, att de funnos.

Misskänd af andra, okänd för sig sjelf,

Förblandades den prisade med hopen,

Tilldess han lyfte sig fullfjiidrad opp,

Och vSolen sken uppå hans pinpurvingar,

Som förde honom öfver blomsterland,
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Der Jillt hall såg och ordnade och tänkte. —
Ack, allt det ädlaste hos menniskaii

Föds eii m3'ster, och segerhufvaii höljer

I början än den konungsliga pannan,

Tills fram står segrarn och hans segerplaner

Fullmognade, och gladt han badar sig

I djupblå himmel, hvarifrån han stammar.

—

Gif akt, du lärare, förr'n du fördömmer.

—

Men stora minnen trifvas hos det största.

Som stjernorna på himlen jemte månen.

Så framstår Ödmanx, ett Halleluja

Till kungaskaldens gudastämda harpa,

Och RoGBERG, en framhviskad suck, ett Amen

Till Gudasonens böner i sin himmel,

Och Asaharden, smattrande bland bergen

Liksom ett thordönsslag, och krönt af norrsken,

Som fräsa ner ur skyn, dock ej blott thordön,

Men trastens klara slag i skogens toppar,

Och bäckar, vandrande i gröna dalar,

Som sorla längtansfullt mot ursprungs-hafvet

Bland blommor, speglade i sorlarns våg.—
De äro våra anor. Gifven akt,

Hvad anspråk födas utaf fädrens ära I

Förmå vi icke till alt likna dem.

Och sjunka våra namn i glömskan neder.
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Som lärlingarnas — iivacl IjelycUr del? —
Tunnt plägar hvarje sätle gro i Norden,

Och upp går ej hvart frö, som myllas ner,

Men skall du derför icke sa i jorden?

Glöm ej, att det är Gud, som växten ger I

DU, som sändt till jorden himlaljuset,

Du, hvars thron uppöfver stjernor står!

Håll din hand. utöfver lärohuset,

Lyft hvart sinne inom det ur gruset.

Låt fädrens fordna kraft , som deras tro , bli

Stig neder som en Vår i våra dalar

Och lossa åter hvarje tungas Land,

Att enfald tänker och den clumLe talar,

Och vettets örnar, sångens näktergalar

Mot solen stiga opp, som förr, från Nordens land!
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vid Wexiö Gymnasii jubelfest.

iSev ock Febus Apollon med sned blick ncder på

Norden

,

Dör bland isar och snö utmattade strålen ibland

oss,

Grönskar dock här och der en Häck, nyodlad i

skogen.

Småland hade sin tid, i dag begå vi dess minne.

Detta är fädernas fest, de hädangångnes, som

fordom

Lefvat i rikare dar (armodet växer med åren),

Dagar af frid och af sjelfbestånd och af sedernas

enfald.

Hvar en skötte sitt kall och bekymrade ej sig

om andras,

Konungens minst, der han satt fridlyst och

tänkte för alla.

Frukta sin Gud och ära sin kung, var fädernas lära.

Enkelt var då båd' lifoch stat: sjelfständige bonden

Timrade lyckan sig sjelf, och qvinnan väfde sin

drägt sjelf

Frid var i land och i håg, och gladt sken vän-

liga solen



Så pa odhiiLMis guld soiii pa guldet kiiug konun-

gens panna.

Kom dii kriget och flög omkring på blodiga vingar.

Då tog mannen sitt svärd från \ä^(^ och gick som

en hämndgud

Ut och stridde för frihet och rätt, ty friheten

fanns då,

Dotter af kraft och af sans, ej vår tids sladdraude

dunstbild.

Den som är feg han är slaf, hur högt han pre-

dikar på Tinget,

Slaf han är af sig sjelf, den värsta tyrannen af alla.

Allvar låg der och klarsjnt kraft i tanke och

handling.

Djupt steg forskningen då och såg Naturen igenom,

Ordnande allt på sitt rum och redande tingen

med klar blick.

Som husfadren beställer sitt hus, ser öfver och

ordnar,

Att förvirring ej fins, men allt har sin nagel,

sitt ställe,

Öfverensstämmande allt, och det ena stcider det

andra:

Så skall den Vise ordna sitt hus (det kallas Na-

turen),

Der han sattes af (iud lill profet. Fiir siarens

blickar
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Fly oortliiing och nall, och dess ha rn, orediga

Kaos.

Ordning är Sannings myster och dess kungliga

krona är ljuset.

Alltså ordnade förr Linn^eus hlomniornas fotfolk,

Klädda i hlått och i gult, och till öfverstar satte

han träden.

Skapa kan Gud allén, men Vettenskapen kan

ordna,

Ställa allt på sin plats, husmodren i verlclarnas

hushåll.

Skald kan skapa också, men iiigifvelsen lärs ej

af andra,

Kommer af Gudi hlott, som allt godt kommer

af honom.

Men hur skapar ingifvelsen då? Ej genom ett

Varde

Ställer det Sköna hon fram, framställer blott livad

du sett har

Någorstäds, eller hört (af intet blifver det intet).

Men i rosenskimmer hon ser, hon hörer i välljud.

Häfdernas språkrör är stäldt i djupet af sångarens

lijerta,

Minnets harposträng vibrerar och klingar i dikten.

Detta är formernas vcrld, men ej de formers du

sjelf gjort,

Gud
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Gud har gjort (.lomat ti i g. Uppfat ta dem, siare, l^ilchi

Troget dem af som de stå för svärmande ögat,

meii säg ej

Att du diktat dem sjelf: Gud har dem diktat allena.

Ty när han harpan siar, framvälla verldar ur

djupet,

Och hvad han taliir blir till. Den högsta skalden

en Gud är

Du är hans skugga allén, en ros, som han fällde

ur handen.

Och när hon vissnat en gång, då leker vinden

med bladen.

Glöm ej, det Sköna är sken, som Qyter på jtan

af tingen,

Skummet på Sanningens brunn, men sjelf hon

trifves på djupet.

Synbar skillnaden är för hvar och en, ty Naturen

Uppenbarar en Gud, men-Konsten allena en mensÄra,

Derföre ödmjuk var och hoppas med bäfvan, tills

Döden

Öppnar sin skola och tyst förklarar dig gåtan af

lifvet.

Lär, erfar och förnim: det är summan i dikt och

i sanning.

IQ
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8trövei*s«

/. På Charlotte-dagen.

IXrekerne, på hvilka jag plär lita.

Delte tiden fordomdags

In i svarta dar och hvita,

Och tillämpning kommer strax.

Svarta, sorgeliga dagar

Jag haft många, fast jag icke klagar

j

Men allt ädelt, vist och godt

Kallar jag, som dagen, för Charlotte.

2. Till Landshöfding Hans Järta,

med ett ex. af Författarens Skol-tah

Hvad en skolfux tänkt och ordat.

Mycket ämnat, litet nog fullbordat.

Ser du här i sammandrag.

Ringa gåfvan emottag!

Ej ditt bifall (hur begärligt)

Hoppas han; men tänk dervid:

"Hur han irrat, mente han dock ärligt

Med sin skola — och sin tid.
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3. Till Friherre C. A. v. Nolcken.

Adel man och adelsman

Är ej alltid ett, det kan jag svärjaj

Men pa vackra Jordeberga

Begge jag förenta fann.

4. / en minnesbok.

Om livar en, som er älskat har,

Sitt namn på detta bladet skrifvit,

Hvad tror Ni följden deraf blifvit?

Jo, den att bladen ej räckt till.

Ni ser, hur litet här är qvar.

Och derföre jag sluta vill.

5. Till Carolina W.

du hon bad om Författarens namnteckning.

Blott mitt namn! — det är för litet

Föga ära det ditt skrifbord ger.

Ack, ett namn, af tadlet sönderslitet,

Eller vanstäldt af det falska nitet.

Men här har du det —
Tesrnér,
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6. Gerda Rappe till Gerda Wijk *

Aldrig sedda, lilla Gerda,

Blif så vacker som du \ill,

Ypperst bland de älskansvärda,

Sådant hör familjen till:

Endast — morfar det befarar—
Ej så vacker som din mor;

Farligt är det, som han tror,

Ej för dig, men dock för karlar.

När du eu gång blifver stor.

Vill du skön som mamma blifva,

Blif så god som hon också!

Så har morfar bedt mig skrifva,

Fast jag ej det kan förstå. —
När en gång hvarann vi famne,

Vi fundere deruppå,-

Glöm tilldess ej bort din namne!

Författaren skref dessa verser, bland de sista af hans

hand, i sin lilla yngsta dotterdotters namn.
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Afi^ked till min lyra.

farväl, min lyra! Ja, nu är del slut.

Lägg dig och sof, nu ha vi sjungit ut.

För dina toner mina sorger veko,

Som Sauls fordom, och af dem ljöd eko

I manget godt och bättre bröst än mitt.

Men tystna nu! Hvarann vi äro qvitt.

Jag Svea sjungit, jag har Frithiof sjungit,

Natur och Gud och menskor sjöng jag glad:

Egentligt lefde jag blott, då jag qvad.

Från norr till söder vinden ofta sprungit, —
Och mången tagg mitt arma hjerta stungit,

Men mången ros ock läkt mig med sitt blad.

Jag vet ej rätt, så som min lefnad skridit.

Om mer jag fröjdats, eller mer jag lidit.

Mitt vaj3en var du: jag har intet ainiat.

Du var min sköld: jag iugen annan haft.

Vi gått på äfventyr, och ha ej stannat,

Förr'ji vi eröfrat verlden med vår kraft.

Men vapenskölden man vid grafven krossar

5

Den siste af min slägl mig ändtligt Gud förlossar
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Farväl, du dikt, du själ utaf min själ,

Farväl, du himlaburna, läiigl farväl!

Jag måste hän, jag får ej längre stanna;

Du var mig allt, det Goda som det Sanna.

Jag haft dig kär för allt och öfve?' allt,

Ocli uti himlen än jag skymtar din gestalt.

Den dag skall komma, då utur min aska

En skald skall uppstå för att sjunga ut

I slag, som klinga, uti toner raska,

Hvad jag ej hunnit, förr'n min kraft tog slut,

Hvad stort och ädelt i det nordaidändska

Som återstår ännu, det väldiga, det Svenska. —

Farväl! jag slutar der jag börjat har.

Farväl, du dikt, som verklighet mig var

Och lifvets lif och evighetens kärna;

Jag skiljs från dig, fast jag ej skiljes gerna.

Det Llifver sent, J bröder! Dock en gång

Farväl och afsked må på jorden stanna.

Farväl, farväl! Skiljsmässan blir ej lång.

Förvissna, Febi lager, på min panna,

Dö på min tunga, du min sista sång!
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Förklaring

af hägra, i de Smärre Dikterna förekommande,

namn och uttryck.

Jchäisk. III. 33.* Grekisk.

Jmjion. III. 81. Greklands störste tonkonstnär, Thebesgrund-

läggare.

Ammans son. IV. 168. Då Alexander den store besökte Ju-

piter Ammons tempel, förklarade presterne honom vara

Glidens son.

Jnadyomene. IV. 177. Den ur hafvet uppdykande Gu-
dinnan. Ett binamn för Venus.

Arbela. IV. 171. Ort i östliga Assyrien, i hvars närhet

Alexander den store vann öfver Darius ett berömdt fältslag.

uiriadnc. IV. 272. Öfvergifven af Theseus, blef hon, —
säger mythen — funnen på ön Naxos af Bacchus, som

med henne förmälte sig.

Asynjor. III. 91. Gudinnor i den nordiska mythen.

Athenc. IV. 177. Pallas (Mincrva).

Axels stad. IV. 165. Köpenhamn, till hvars grundläggning

Axel Hvide (Erkebiskop Absalon) bidrog genom uppfö-

randet af sitt Axelhuiis.

Ber^fimer. III. 99. Den ende af jätteslägten, som , räddande

sig pä en båt, undkom öfversvämningen af Ymers blod.

BJarkanial. II. 185. Sången om Rolf Krakes sista strid med
Hjorvar, äfvonsom om hans besge kämpar Bodvar Bjarke

och Hjälte. Denne sång omqvads af Thormod Kolbruna-

skald inför Olof den heliges män, näst före slaget vid

Stiklestad.

Bjornstorp. III. 275. Egendom i Skåne.

Brcitcnfdd. III. 196. Sachsisk ort, bekant i Gustaf II

Adolfs krigshistoria.

Cecrops. III. 81. Denne, Athcns grundläggare, kom först

från Nilens mynning med en flotta öfver till Grekland.

Cvfalus. IV. 25. En skön grekisk yngling, i Inilken Aurora

förälskade sic.

Deu Romerska siiriai) an"ifver b.i n dets nummer, dfii Arabisk.i s i d^
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Chrjsoslonios. III. 250. Denne, för sin vältalighet berömde.

Kyrkofader var, i fjerde seklet, erkebiskop i Konstan-

tinopel.

Cithdron. IV. 260. Ett berg i Grekland, der åt Bacchus

helgade mysterier firades.

Cykläder. IV. 229. En krans af öar i Grekiska arkipelagen.

Cyllenier. IV. 179. Binamn för innevanarne i Arkadien, af

det der liggande berget Cyllcne. — Cylleniska templet

IV. 187. var helgadt åt yan.
Cypria. IV. 178.1 Binamn för /^t'««^j af öarna Cypern och Cy-

Cytliere. IV. 170.Jthera, der hennes dyrkan var som lifligast.

Cästus. III. 258. En med jcrn eller bly försedd handske, an-

vänd vid Grekernas och Romarnes näfve-fäktningar.

Dionysus. IV. 1G8. Bacchus.

Diskus. III. 258. En rund skifva af sten eller metall, an-

vänd vid Grekernas och Romarnes kast-öfningar.

Dodoiia. III. 26. Sätet för ett af Greklands äldsta orakel.

Bland annat, gaf der susningen af ekens blad ledning

för prestinnornas profetior.

Dryops dotter. IV. 187. Pan var, enligt Homeri berättelse,

son af Hermes och nymfen Dryopis, Dryops dotter.

Eknds. III. 282. Boställe för Biskopen i Carlstad.

Elivcf^or. III. 100. se Elliva^a. I. 240.

Eos. III. 256. ^lorgonrodnaden {Aurora)-

Euphrosyne. IV. 135. Gläd/en. En af de tre Grafierna.

Eurotas. IV. 271. Flod, som genomströmmar Arkadien.

Eran. IV. 272. Binamn för Bacchus.

Falanx. IV. 169. En till slagtordning i fyrkant uppställd

truppmassa hos Grekerna.

Febi fih^el. III. 84. Svanen.

Fenrer. III. 105. se Fenris-ulfven. I. 195.

Fur och Flå. Tvenne sjöar i Småland.

Gangiit. IV. 168. Floden Ganges i Ostindien.

Gorgohufvudet. III. 257. En fasaväckande bild pä Pallas' sköld.

Granikeii. (Granikus) IV. 169. Flod i mindre Asien.

Gulltopp. III. 109. Heimdals häst.

Gustafs7Hk. III. 235. Egendom i Vcrmland.

Gängrdd. III. 92. Odins antagna namn vid besöket hos

Wafthrudner.

Ilades. III. 81. Pliilo.

Hellos. Ill 256. Solguden.

flernies. IV. 185. Mcrkurius.
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Hertha. II. 272. Forn-germanisk personifikation af JordcHj
motsvarande Gudinnan Frigga i nordiska mylhologien.

Hervora. III. 127. Stället häntyder pä Hervors, i Herva-

rar-sagan beskrifna , vandring till sin fader Angantyrs

graf, för att af honom begära svärdet Tirfing.

Hihes. IV. 54. Stad i södra Frankrike vid 3Iedelhafs-kusten,

bekant för sitt välgörande klimat.

Hicrofanl. IV. 258. Öfverstepresten vid de Eleusinska my-
sterierna.

Himminborg. III. 109. Heimdals boning.

Hoddmimers skog {Hoddminiers Holt). III. 104. Rädd-
ningsstället för det enda menniskopar, som efter Rag-
narök biifver öfrigt.

Hröswelger. III. 102. Var, enligt nord-mythen, en jätte i

örnskepnad, som satt vid himmelens yttersta nordpunkt
och med slagen af sina vingar frambragte vinden.

Hydaspes. IV. 168. Flod i Hindostan.

Hyacinthus. IV. 42. En ung spartansk hjelte, som ApoIIo af

vada dödade. Blomman af samma namn ansågs som en

symbol af Gudens sorg häröfver. (En annan myth säger

henne vara uppvuxen ur sjelfmördaren Ajax' blod.)

Hyn. III. 286. En sjö i Vermland.

Ida. IV. 25. Ett berg, vid hvars fot staden Tröja lag.

Jernhararland. III. 38. Forn-namn för södra delen af Da-
larne, här användt äfven på Vermland.

Ifing. III. 95. Gränsfloden emellan Gudarnas och jättarnas

hem, enligt nordiska mythen.

Iris. IV. 142. Regnbagen.

Jordcbcrga. IV. 291. Egendom i Skåne.

Issi pass. IV. 171. I Cilicien. Här blef Darius för andra

gången slagen af Alexander den store.

Jiu-l. III. 1.30. Baron Nils v. Juel, berömd Dansk Amiral,

död 1697.

Ixion. II. 138. Mythen säger, att denne, Lapithernas ko-

nung, vid gudatafieln förälskat sig i Juno. Då han trodde

sig omfamna henne, fann han blott — ett moln.

Kalydonisk. IV. 184. Greklands tappraste bjeltar sökte länge

förgäfves att döda ett oerhördt vildsvin, med hvilket Di-

ana af hämnd hade hemsökt staden Kalydon.

Kapantus. IV 182. En af de sju anförarne i första kriget

mot Thebe.

Kidron. IV. 104 Eri A i näihctf-n af .lerusalem.
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Klyternnestras son. II. 142. Orestes.

Knidus. IV. 178. Stad i mindre Asien, der Afrodite (Venus)

ansågs hafva sin älsklings-ort.

Kolkiskati. IV. 183. Medea, konungadotter frän Kolkis vid

Svarta hafvet.

Kronion. II. 270. Zeus (Jupiter), son af Kronos (Saturnus).

Lemineströ. IV. 84. En f. d. kyrkoby i Skåne.

Lidona. IV. 12. Ett bekant poem af Franzén.

JAdskjalf. III. 22. Odins thron i Valaskialf.

Lif. Lifthrasnir. III. 104. Det enda menniskopar, som vid

Ragnarök blifver räddadt undan Surturs eld.

Lysippus IV. 183. Berömd bildhuggare från Sicyon, samtidig

med Alexander den store, hvars gestalt han i flerfaldiga

stöder återgifvit.

Magtie. III. 106. Thors son med jätteqvinnan Jarnsaxa.

31a]as son. III. 132, Mcrkurius.

MarnlJion. IV. 218. Ort i Ättika, bekant genom Miltiades*

seger öfver Perserna.

AJcdea. IV. 182. Konungadotter frän Kolkis, bekant genom

sitt dellagande i Argonauternas tåg.

Mtoniden. IV. 41. Binamn för Homerus.

Mithras. III. 270. En Persisk gudomlighet, med hvilken man
ansett Solen vara betecknad.

Mjölner. III. 106. Thors hammare.

Mode. III. 106. Thors son med den sköna, guldhårade Sif.

Mundel/Öre [Mundilfaxe). III. 97. Åt honom gifver nord-

raythen Solen till dotter och Månen till son.

Myron. IV. 182. Grekisk bildhuggare, berömd för natursan-

ningen i sina efterbildningar ur djurverlden.

Na^elfare. IV. 239. Ett jätteskepp, gjordt — säger Edda-

niythen — af döda mäns naglar.

Naxos. IV. 272. Ö i Ägeiska hafvet.

Nepenthes. IV. 272. Ett af Grekerna användt, smärtstillan-

de medel.

Niobe. IV. 181. Amfions gemål. Förtviflad öfver sina barns

död blef hon — säger Mythen — förvandlad till sten.

IVorrcina-tiinga. III. 263. Skandinaviens äldsta, gemen-

samma språk.

Nörve. III. 98. En jiordmythisk jätte. Natts fader.

Oeta. II. 164. Ett berg mellan Thessalien och Macedonien.

Olympia. IV. 44. Ort i det gamla Grekland, ryktbar genom

de der firade nationalhögtider (de Olympiska spelen).

Olympias. IV. 171. Alexander den stores moder.
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Olympius. IV. 174. Jupiter hade detta binamn af sitt beröm-

da tempel i Olympia.

Oiiar. IV. 247. Drömmen.

Ossa. II. 161. Berg i Thessalien.

Oxus. IV. 271. Flod i Asiatiska Tatariet.

Paktolus. IV. 271. Flod i mindre Asien. Ur dess guldaand

troddes Kroesus hafva hämtat en del af sina rikedomar.

Paidolyp (Förstlings-tryck). IV. 101. Beteckning för de äldsta

tryckta böcker, ifrån konstens uppfinning intill är 1500.

Pan. IV. 185. I början en Arkadisk herdegud, sedermera en

allrädande naturgud, en personifikation af Allh-t.

Paris. IV. 178. Bekant är, hurusom denne Trojanske prins,

när de tre Gudinnorna täflade om skönhetens pris, be-

gärde att se dem nakna, och ät Venus, som ensam be-

höll sin gördel, tillerkände priset.

Pelion. II. 161. Ett högt berg i Thessalien.

PiHcus. IV. 271. Flod i Grekland.

Praxitelcs. IV. 176. Bland denna Grekiska bildhuggares mä-
sterverk räknade man hans framställningar af Eras (Amor).

Prontctheus. III. 120. Allmänt känd är mythen om denne

Titan-ätthng, om hans trots och list emot Gudarna, hans

stöld af elden, och hans slutliga straff att, fastsmidd

vid en klippa pä Kaukasus, känna sin, hvarje natt åter-

\äxande, lefver, evigt sönderhackas af en örn.

Python. III. 159. En fruktansvärd drake, som hade sitt till-

häll pä berget Parnassus.

Python- guden. \\. 15. Apollo, hvars pil dödade Python.

Ranudo. IV. 206. "Don Ranudo di Colibrados", ett bekant

lustspel af Holberg.

Ralatosk. IV. 238. En ekorre, som oupphörligt löper opp

och ned pä grenarna af asken Yggdrasil.

Bcgu/us. II. 128. Romersk fältherre, bekant för sin foster-

landskärlek och sjelfuppoffring.

Roland. III. 82. Mängbcsjungen medeltids-hjelte , tillhörande

(larl den stores och hans riddares fabelkrets.

Roncevaux [Ronccsvallcs). III. 82. En dal i Navarra, der,

enligt riddarsagan, Roland fann sin död i striden mot
Baskerna.

Ramsjön. IV. 94. Sjö i Filipstads bergslag. Vid dess ena

strand ligger Ramens bruk.

Sa/nothrake. IV. 258. Ö i Ägeiska iiafvet, ryktbar i forn-

tiden för sina heliga mysterier.

Salurnia. IV. 181. Juno, Safurni dotter.
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Saxos siad. Hl. 43. Lund, der Saxo Grammaticus länge up-
pehöll sig hos sin vän och beskyddare, erkebiskop Absalon.

Sco/Mis. IV. 181. Berömd Grekisk bildhuggare.

Sicjoii. IV. 174. En af Greklands äldsta och skönaste städer,

berömd för innevänarnes höga grad af konstodling.

Silenen. IV. 180. Den bedagade Siltnus var Bacchi upp-
fostrare, följeslagare och flitige dyrkare.

S/rköping. W. 101. Egendom i Skåne.

Skaniandcr. IV. 271. En liten flod i mindre Asien, kand
äfven under namnet Xanthos.

Skidbladner. III. 77. Guden Frejs skepp, som kan segla på
både land och vatten, och alltid har medvind.

Sofionisci son. IV. 29. Sokrates.

Spegel. IV. 103. Hanvin Spegel (död såsom erkebiskop i

Upsala 1714) bekant psalm-förfaftare.

Spilsberg. III. 80. En ö, hörande till östra Grönland, vår

verldsdels nordligaste land.

Stagira. IV. 29. Siad i Macedonien. Arist oteles, som här var

född, kallas Stagiriten IV. 170.

Stamhul. IV. 40. Konstantinopel.

Starkotter. III. 131. lierwarar-sagan tillägger denne nor-

diske fornkämpe åtta händer, samt förtäljer, att han stridt

med fyra svärd på en gång.

Stoas Vise. IV. 31. Stoikerna. Stoa var en pelargång i Athen,

der filosofen Zeno höll sina föredrag.

Slygen. II. 167. Styx, ursprungligen en bäck i Arkadien;

i skaldernas dikter den hemlighetsfulla, underjordiska

flod, vid hvilken Gudarne svuro.

Sdhrininer. III. 103. Galten, med hvars fläsk Einherierna

frossa i Walhall, utan att det någonsin tager slut.

Tamerlan [Timur). II. 172. Ryktbar asiatisk eröfrare.

Tanais. IV. 271. Floden Don.
Tempe. II. 254. En skön dal i Thessalien , der floden Peneus

banar sig väg mellan bergen Olympus och Ossa.

Terra. II. 246. Jorden.

Themis. II. 276. Rättvisans gudinna.

Theseus. II. 265. Det var, enligt sagan. Kung Minos' dotter,

Ariadne, som förhjelpte hjelten ut ur Labyrinthen, sedan

han der dödat vidundret Minotaurus.

Thyrsus. IV. 168. En med murgrön och vinlöf omkransad slaf,

som vid Bacchus-festerna bars af Bacchanterna.

Thrudgelnier. III. 99. Son af tTrffe^Z/z/erj den nordiska jä I te-

slammens ättefader, och fader till Dergelnier.
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Tin^valla-ön. III. 285. Ön, der Cailstad är byggd.

Tirjins,' Hl- 127. Svärdet, som dvärgarne Durin och Dvalin

nödgades smida ät Odins sonson, den tappre Svafrlame.

Tiresias. III. 218. Blind siare i det gamla Thebe.

Tordenskiöld. III. 130. Petter v. Tordenskiold, född i Ber-

gen i Norrige, bekant för sin tapperhet säsom Dansk
Amiral i kriget mellan Fredrik IV och Carl XII.

Torso. IV. 66. Den i Vatikanen förvarade, ofulländade Her-

kules-sfoden , ett af Antikens största mästerverk. En
Grekisk inskrift säger den vara förfärdigad af Apollonios.

Tfr. IV. 239. Nordisk stridsgud, son af Odin. Enhdndt är

han derföre, att Fenrisulfvan bitit af hans andra hand.

Fafthrudner. III. 90. En gammal jätte, enligt Edda-mythen,

hvars sagokunskap var berömd öfver hela verlden. —
Vafthrudnismal (Vafthrudners sång) är qvädet om Odins

besök, i ändamål att frosta hans vishet.

Vanhem {Vanahem). III. 102. Niords (Vane-gudens) stamhem.

Viaticum. IV. 279. Resekost.

Vindsvale. III. 36. Vintern.

Winkelried. III. 82. I slaget vid Sempach d. 9 Juli 1386,
mellan Schweizer-kantonerna och Hertig Leopold af Öster-

rike, störtade den tappre Schweizaren Arnold v. Win-
kelried sig mot fiendens spjut, och omfattande med begge

armarna så mänga af dem, han förmådde, rände han

dem i sitt bröst, med de orden: "jag vill bana en väg

för Friheten."

Yxkullssund. IV. 90. Egendom i norra Småland.

Zama. II. 121. Afrikansk stad, bekant genom Scipio den äl-

dres seger öfver Ilannibal.

Zenda [Zendavesia). III. 17. De Persiska Gebcvnas heliga

urkund, författad på Zend-språket (det forn-Mediska).

Agei. IV. 229. Af Athens konung Ageus, som, af sorg öfver

sin son Thcsei förmenade död, störtade sig i hafvet,

ansågs arkipelagen mellan Grekland och Asien hafva fått

namnet: Äpeiska hafvet.

Östersaltet {Ej sfrasalt). IV. 221. (")stersjön.
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INNEHÅLL.

Smärre Dikter.

Slut på atulra perioden (1812— 1840).

Till Fru Stoltz, vid dess mans graf Sid. '>.

Fröken W. U. Cedercrantz « 8.

Elof Tegnér » 10.

Frans Suell » 20.

Den främmande j^nglingen » 22.

Den drunknade gossen ) 25.

J. Kroger » 27.

M. Fremling » 29.

Till en sörjande make » 33.

David Aspelin » 35.

J. Lundblad » 39.

Grefve J. Beckfriis » 43.

Biskopinnan M. B. Hesslén » 47.

N. Bruzelius » 50.

På grafven i Hiéres • « 53.

Sven Hylander » 57.

Jakob Faxe . . » 58.

Till en sörjande fader » 63.

Friherre Nils Trolle » 65.

Friherrinnan E. M. v. Schwerin » 68.

Friherrinnan H. C. Akerhjelm » 69.

Grefve B. B. v. Plåten » 74.

Leopold » 75.

J. P. Kuhiberg » 82.

Friherrinnan L. H. v. Rehausen » 83.

Grefve K. L. Beckfriis '.

. » 84.

Fi;u S. M. Tegman » 86.

Samuel Heurlin » 88.

Friherrinnan A. B. Leijonhufvud » 90.

Olof Myhrman » 94.

Knut Leijonhufvud » 97.

Till Friherrinnan M. Schwerin, vid hennes dotters död » 98.

Johan Olof Wallin »103.
Den döde ) 109.
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Till Damerna vid Medicinae Doklors-promotionen 1813. Sid. 11 1.

Pä Biskop Faxes födelsedag 1813 ^ »112.
Pä Biskop Faxes födelsedag 1814 » 114.

På Biskop Faxes födelsedag 1815 »115.
På Biskop Faxes 50:de födelsedag » llfi.

Mor och dotter »117.
Majdagen »119.
I Gudmundtorps skog »120.
Carolinen » 122.

Till Biskopinnan H. Faxe »123.
Till de resande » 124.

Till en mor, med dess dotters bild » 126.

Slutkalaset » 128.

I Biskopinnan Faxes minnesbok » 129.

På Helena-dagen »130.
Till Biskop Faxe, vid hans jubelpromotion . . . » 131.

Vid ett slåtteröl i Kannik »133.
Euphrosyne » 135.

Knutssystern » 138.

Den tredje Januari » 140.

Martinas bok » 145.

Apollonia » 146.

Hymen och Aurora »147.
Till Ling, då han flyttade från Lund » 149.

Till Hilda . . .
". » 150.

Födelsedagen »151.
Vid Sala grufva » 152.

Bordssäng »153.
Till Augusta B. vid dess bröllop » 154.
Till Hanna B. vid dess bröllop »155.
Till Grefvinnan B »156.
Till en ung målarinna »157.
Hammarspik » 158.

Strövers » 164.

Alexander vid Hydaspes »168.
Grekiska bilder » 174.

Hymn till Pan »185.
Till den förmörkade solen »189.
Prometheus . » 191.

Gåta » 195.

Längtan » 196.

Anmärkningar »199.
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Smärre Itikter.

Tredje perioden {iSiO—18i6.)

Anmälan Sid. 203.

Till H. M. Konung Carl XIV Johan » 205.

Afsked till vännerna i Norden »217.
Rese-fantasier » 220,

Återkomsten till hembygden »235.
Ragnarök » 238.

Julottan . » 242.

Pantheismen » 244.

Sängmön och Drömmen » 247.

Oedipos ....» 260.

Henrik IV:

1. Bågskjutningen » 263.

2. Trädgården » 265.

3. Floras bad » 267.

4. Mötet » 269.

Siestan ...» 271.

G. Mohnike^ ...» 275.

Till Fru Meck » 278.

J. Sommar » 279.

Efter talets slut vid Wexiö Gymnasii jubelfest 1843 » 281.

Epilog vid samma tillfälle , » 286.

Strövers » 290.

Afsked till min lyra » 293.

Förklaringar till de Smärre Dikterna . . . . » 295.

Rättelser:

Sid. 27 md. 8, står keridoner läs gueridoner.

Sid. 33, i noten, står J. Palm, läs L M. Palm.

Sid. 82, i noten, står 1830 läs 1835.

Q^(S(ä5^a(!)^Sii» 1848.

P. A. NORSTEDT & SÖNER,

Kongl. Boktryckare.














